
Açık Kanal Debimetresi 

Temassız – Hassas Ölçüm 

 

 

Açık Kanal Debimetresi 

Model OCF 5.0 

Gösterir, İletir, Toplam Alır ve 

Kaydeder 

� Basit, 5-tuşla Kalibrasyon 

� Şifre Korumalı 

� 2 milyon Kayıt Kapasiteli DataLogger 

� Ekranda Görülür Günlük Akış 

Raporları 

� Flaş Belleğe Kayıt için USB Çıkışı 

� 4-20mA / 0-5V Analog Çıkış 

 

 

Temassız Sensör OCF 5.0, temassız ultrasonik sensörü ile akışı ölçmek için açık kanalda savak 

veya bent üzerine monte edilir. Elektronik göstergeli su geçirmez gövde 

sensörden maksimum 150 m (500 ft) uzağa monte edilebilir. OCF 5.0 açık 

kanal akışını sürekli gösterir, toplar, iletir ve kaydeder.    

Tuş Takımlı İşletim Sistemi Hızlı ve kolay kalibrasyon için tuştakımını kullanarak menüden ölçüm 

birimlerini (örn. galon, litre, vb.) ve savak veya bent tipini seçin. Kalibrasyon 

değerleri ve kaydedilen veriler şifre korumalı olup, elektrik kesintileri 

sırasında silinmezler. OCF 5.0, akış raporlarını günlük toplam, minimum, 

maksimum ve ortalama akış olarak gösterir ve veri kayıtlarını USB flaş 

belleğe gönderir. PC yazılımı cihazla birlikte verilir. 

 

 

  GÜVENİLİR ÖLÇÜM VE KONTROL 



 

Zaman ve İşçilikten Tasarruf 

Dahili DataLogger Akış Raporları Oluşturur 
Akış bilgisi otomatik kaydedilir 

 
2 Milyon Kayıt Kapasiteli Data Logger 
OCF 5.0, 10 saniye ile 60 dakika arasında seçilebilir kayıt aralıkları 

ile akış değerlerini zaman ve tarih etiketli olarak kaydeder. Toplam, 

Minimum, Maksimum ve ortalama debi değerlerini içeren günlük 

akış raporları otomatik olarak oluşturulur ve LCD göstergeden 

okunur.  

Kayıt dosyalarını almak için laptopa ihtiyacınız yoktur!  Kayıt 

dosyalarını otomatik olarak indirmek için bir USB Flaş Belleğinin 

OCF 5.0 USB çıkışına takılması yeterlidir. İndirilmiş dosyalar 

debimetre tarafından sıralı olarak isimlendirildiğinden, aynı veya 

birden çok cihazdan gelen kayıt dosyaları flaş bellekte saklanabilir. 

 

Windows™ için Greyline Logger yazılımı 

Greyline Logger, her OCF 5.0 ile birlikte verilir. Bu güçlü yazılım, 

ölçümleri grafik ve tablo formatlarında gösterir. Ekranda akış 

verisini izleyebilir, akış raporlarını oluşturabilir ve dosyaları diske 

kaydedebilirsiniz. Grafikler resim formatında ve veri tabloları 

metin dosyaları olarak gönderilebilir veya doğrudan Microsoft 

Excel™ ‘e çevrilebilir. 

� Kayıt dosyaları grafik ve tablo formatlarında gösterir, 
analiz eder ve gönderir 

� Toplayıcı, minimum, maksimum ve ortalama debileri 
içeren akış raporlarını oluşturur 

� Ölçüm birimlerini çevirir 
� Bir tıklamayla Microsoft Excel’e dönüştürür 

 
Temassız Ultrasonik Sensör 
OCF 5.0, açık kanal akış ölçümüyle ilgili özel gereksinimler için 

tasarlanmış temassız PZ15 sensör içerir. Sensör, maksimum su 

seviyesinin 203 mm (8”) veya daha üstüne monte edilebilir. Ultrasonik 

sensör yayınımı çok küçük savaklarda çalışma için ideal ve büyük 

uygulamalar için yeterince güçlüdür. İlave kablo uzunlukları için 

otomatik olarak kendini ayarlar. (maksimum 150 m (500 ft)) 

OCF 5.0 Çıkışları 
OCF 5.0’ın izoleli 4 – 20mA çıkışları harici göstergelere, grafik 

kaydedicilere veya kontrol cihazlarına bağlanabilir.  

Dahili röleler; Numune alma cihazları, Klorlayıcılar, Harici Toplayıcalar 

için akış oransal puls çıkışı veya akış/seviye alarmları olarak kullanılır. 

Elektrik Kesintilerinde Hafızadaki Bilgileri Tutar 
Zaman, tarih, kalibrasyon verisi ve kullanıcı ayarları saklanır ve pil beslemeli hafızada tutulur. Veri kayıt 

dosyaları, Dijital Güvenlikli silinmeyen bellekte saklanır. 

Güvenlik 
Etkinleştirildiğinde, OCF 5.0 kalibrasyon ve ayarlar menüsüne erişim, şifre korumalıdır. 

 



 

OCF 5.0 Özellikleri 

Genel Özellikler:  Greyline OCF 5.0 Açık Kanal Debimetre 

Muhafaza : Şeffaf, kırılmaz polikarbonat yüzeyli su ve toz geçirmez NEMA4X (IP 66)  

Hassasiyet : Ölçüm aralığının % ±0.25’i veya 2mm (0,08”) (hangisi büyükse) 

 Kararlılık ve Lineerlik: % ±0.1 

Gösterge : Beyaz, arkadan aydınlatmalı matris – debiyi, toplayıcıyı, röle durumunu, 

işletme  modunu ve kalibrasyon menüsünü gösterir. 

Programlama : İngilizce, Fransızca veya İspanyolca dil seçimli dahili 5-tuşlu kalibratör 

Besleme : 100-240VAC 50-60Hz (Opsiyonlara bakın), maksimum 4.0 Watt (standart  

özelliklerle) 

Çıkışı :İzoleli 4-20mA / 0-5V, maksimum 1000 ohm , programlanabilir düzeltme 

 Kontrol Röleleri : 2 adet kuru kontak  Röle, 5 amp SPDT ‘C’ form, seviye alarmı, pompa 

kontrolü, pompa değişimi, failsafe /eko –kaybı,  hava sıcaklığı alarmı olarak 

programlanabilir 

Elektriksel Dalgalanma Koruması : Sensör, 4-20mA ve AC besleme 

İşletim Sıcaklığı(elektronik devre) :-20°C, +60°C (-5
o
, 140

o
F) 

Yaklaşık Nakliye Ağırlığı                   :4.5kg  (10lbs) 

 

Sensör Özellikleri: 
Maksimum Ölçüm Aralığı :Standart PZ15 sensör ile 4.57 m (15 ft) 

Ölü Bant : Programlanabilir, minimum 203.2 mm (8 inç.) 

Yayınım  Açısı : 8° 

Çalışma Frekansı : 92 KHz 

Malzeme : PVC 

Çalışma  Sıcaklığı : Otomatik sıcaklık kompensasyonu ile -40°, + 65°C (-40
o
, 150

o
F)  

Daldırma Derecelendirmesi : Maksimum 3m (10 ft) ’ye kadar kazara sıvıya batmaya karşı korumalı 

Sensör Kablosu : Standart uzunluk 7.6m (25 ft), RG62AU koaksiyel (Opsiyonlara Bakın) 

 

Opsiyonlar: 
Sensör Kablosu : RG62AU koaksiyel , sensörden bağlantılı 30m (100 ft)  veya 15m (50 ft) 

yekpare, bağlantı kutusu ile 150 metreye (500 ft) kadar uzatılabilir.  

Kendinden Güvenlikli Bariyer : Sensör montajı için Class I,II,III, Div. I,II, Groups C,D,E,F,G  

Besleme : 9 – 32 VDC 

Kontrol Röleleri : 4 ilave (toplamda 6), 5 amp SPDT 

Güneşe karşı koruma : Saha montajlarında sensör ve elektronik kısım muhafazası güneş ışınlarına 

karşı korumalıdır. 

Muhafaza Isıtıcısı : Termostatik kontrollü, 0°C (32
o
F)  altındaki sıcaklıklar için tavsiye edilir. 

Sensör Montaj Standı : Ayarlanabilir, galvanizli çelik boru, flanşlar, bağlantı parçaları ve donanım 

içerir 



Temassız Ultrasonik 

OCF 5.0 Açık Kanal Debimetresi 

 

Herhangi bir Savak veya Bent için Programlanabilir 
OCF 5.0, kolay ve hızlı kalibrasyon için dahili 5-tuş içerir. Tercih ettiğiniz 

mühendislik birimlerini (galon, litre, metre küp, vb.) seçin ve menüden savak 

veya bent tipini belirleyin. Debimetre, standart olmayan savak veya bentler 

için akış formülü girişini destekler. ‘Find K&n’ yazılımı (cihazla birlikte gelir), 

OCF 5.0 kalibrasyon menüsüne girilen standart dışı kalibrasyon sabitlerini 

hesaplamak için kullanılır. 

Dahili kontrol röleleri harici toplayıcılarında, numune alıcılarında ve 

klorlayıcılarda akış oransal pals çıkışı için veya akış alarmları için 

programlanabilir. İzoleli 4 – 20mA (veya 0 – 5V) çıkış grafik kaydedicilere, 

harici göstergelere ve kontrol cihazlarına bağlanabilir. 

 

Temassız Sensör 

Özellikle açık kanal akış uygulamaları için tasarlanmış olan yeni Greyline PZ15 

ultrasonik sensör, maksimum su seviyesinin 20.3 cm (8”) üstüne monte 

edilebilir. Sınırlı alanlar ve küçük savaklar için idealdir. PZ15 sensör, 4.576m 

(15 ft) ‘ye kadar ölçüm mesafeleri için uygundur. 

PZ15 sensör akan sıvının üstüne monte edilir, o yüzden kirlenme 

olmaz.Bakım gerektirmez. Sensör kazaren sıvıya batma durumunda 

bozulmayacaktır. 152m (500ft )’ye kadar ekli kablo uzunluklarında kendini 

ayarlar.  

 Akıllı Çalışma Sistemi 

OCF 5.0 savak veya bentteki akışı sürekli izler. Türbülans, yağmur ve kar 

yağmasından oluşan yanlış ekolar otomatik olarak reddedilir. Sıcaklık 

kompensasyonu yüksek hassasiyet için otomatik yapılır. Debi ve toplam 

geniş, arka aydınlatmalı LCD göstergede görünür. 
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