FAP - SENSE
Class C
R=160
SMART WATER METER VERIFICATION
دستگاه تست عملکرد کنتور آب
طراحی یکپارچه و صنعتی با قابلیت های منحصر به فرد.

www.fap-company.com
sales@fap-company.com
Tel: +98 21 57812
+98 21 88909577

این سیستم با بهره گیری از دقیق ترین سنسورهای فلو و
فشار سیستم هوشمندی را جهت تایید عملکرد کنتورهای
کالس  Cبا  R=160یا کالس های پایین تر ارائه نموده
است.
این دستگاه اپلیکیشن تخصصی  FAP-APPرا نیز
پشتیبانی می کند.

قابلیت های ویژه:
 مجهزبه سنسور فلو داخلی فوق دقیق UF25B
Ultrasonic Transit Time in-line ell.
Non-invasive sensor technology
 مجهزبه سنسور فشار داخلی دقیق
IPSU-GP150-6
PRSSR TRNS 0-150PSIG 0-5V
 طراحیییی شیییدپ جهیییی تشییینیبانی نسیییی ننور یییا
 R=160 ، Cو قابییییییر مل ییییییرد بییییییر رو
یییییی
تایین نر.
ننور ا
 تشنیبانی نسی ا Q start, Q1 , Q2 , Q3
 صفحه نمایشگر نمیا رنگیی ” 5بیا ام یان نمیای
زیر نور خورشید.

در

 نمییای حیییداقر  ،حییدا ار و مییییانگین دادپ ییا فلیییو
بور و فشار ر نسی.
 نمای و ار رد به تنج زبان
( انگلیسی  ،فارسی ،فرانسه ،ربی ،ژاتنی)

FAP-SENSE
SMART WATER METER VERIFICATION

 مجهیییز بیییه سنسیییور دمیییا و رطوبیییی جهیییی ننیییرر و
مدیریی مل رد دسنگاپ در شرایط محیطی منفاوی.
 مجهییز بییه سنسییور نشییی داخلییی انصییاسی دسیینگاپ و
ننرر وشمند مل رد دسنگاپ.








تشنیبانی اتلی یشن نخصصی FAP-APP
دارا Real time Clock
طراحی ارگونومیک  ،مقاو در برابر ضیربه  ،و
گرد و خاک
دقیق و سان جهی اسنفادپ
نص شدپ در یف ضد ضربه و ضد NANUK
دارا بانر ا قابر شارژ و شارژ سریع
منوار و فیل موزشی فارسی

Manufacturer of Underground detection and Instrumentation
www.fap-company.com

 مشخصات فنی:
 -1سنسور فلو داخلی

-2

مل رد سنسور فلو داخلی

 -3مشخصای فیزی ی سنسور فلو داخلی

 -4سنسور فشار داخلی

 -5یارامنر ا اندازپ گیر شوندپ

 -6واحد ا قابر نمای

 -7نمایشگر

 -8صوی

ک داخلی
-9
 -11منطبق با اتلی یشن نخصصی ناسیسای
 -11دما ار رد
 -12بانر

 -13شارژر
 -14یف حمر
 -15دفنرچه منوار فارسی
 -11فیل موزشی فارسی
 -17سه سار گاراننی
 -18خدمای ت از فرو  11سار
Tel: 021-57812
021-88909577
Fax: 021-88906654

Ultrasonic transit time in-line cell
Max. flow L/min (Q3) 25
Transitional flow L/min (Q2) 0.5
Min. flow L/min (Q1) 0.2
دقی مل رد بین  Q2 , Q3برابر  %3میزان قرائی می باشد
دقی مل رد بین  Q1 , Q2برابر  %5میزان قرائی می باشد
دقی قرائی فلو (1 mL/min) 0.001 L/min
فلو مع و 0-25 L/min
زمان تاسخگویی بهنر از  1.1اانیه
دما مایع بور -10 to +85°C
جن  Tubeفلو Glass filled plastic, Grivory HT1V-4FWA Black 9225
()FDA and EU approved for foodstuffs
ما زیم فشار قابر نحمر 10 Bar
سطح حفاظی محیطی سنسور فلو IP66 level of protection
IPSU-GP150-6
Piezo-resistive thick film ceramic sensor
Stainless Steel body
دقی منراز ±0.25% FS BFSL
دما ار رد -20 to +80°C
فلو بور ( لحظه ا  ،حداقر  ،میانگین  ،حدا ار )
فشار ( لحظه ا  ،حداقر  ،میانگین  ،حدا ار )
بور
حج
)Flow (L/min, L/sec, m³/h
)Pressure (Bar, Psi, Pascal
)Volume (m³, Liter
 5 TFTاینچ رنگی  ،با قابلیی ار رد در زیر نور خورشید با نور د ی 1000 nuts
دارا تنج زبان (انگلیسی  ،فارسی  ،فرانسه  ،ربی  ،ژاتنی)
نمای ناریخ و سا ی با اسنفادپ از  Real Time Clockداخلی
نمای میزان دما و رطوبی داخلی دسنگاپ
دارا سر صونی
سنسور نشخیص نشی از انصاسی داخلی یف
سنسور دما
سنسور رطوبی
ام ان نعیین ناریخ و سا ی دقیق
FAP-APP
-10 to +60°C
Li-ion rechargeable battery pack 3 x 3.7
سیسن مدیریی وشمند منبع نغذیه بانر
Sleep-Mode, Power Saving Mode
مجهز به شارژر سریع 220V – 50Hz
یف ضد و ضد ضربه NANUK
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