
גיא גיורא



עיקרון הפעולה-אולטראסוניתמדידת ספיקה 
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TRANSIT TIME""י עיקרון "מתבצעת עהאולטראסוניתהמדידה •
אולטראסוניחישוב הספיקה פרופורציונלי להפרש זמן מעבר של גל •
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TIME OFF FLIGHT



עקרון פעולה-פארדייחוק 

:פארדיימבוסס על חוק 

E–מתח

D–קוטר הסנסור

B–שדה מגנטי

V-מהירות

5µs/cm> עבור נוזלים בעלי מוליכות חשמלית 

Presenter
Presentation Notes
The swirling flow profile created with the spade in the butterfly valve is the worst conditions.Solution maybe change to another valve – it will never be acceptable with the butterfly valve that close.We have to wait to show the case with the minimum DI´s just to explain the final conclusion about this type of valve 



עיקרון פעולה–מד ספיקה מגנטי 



טורבולנטית שבה הנוזל זורםזרימה •
.במערבולות ללא כל סדר מסוים

שבה הנוזל זורם בשכבות למינריתזרימה •
.מקבילות ואין ערבוב בין השכבות

:הנוסחהיחידות על פי חסר " ריינולדסמספר "סוג הזרימה נקבע על ידי 

Characteristic
Dimension*

Fluid Viscosity 

Fluid
Density

Fluid
Velocity

(V)Inertia Forces

Viscous Forces

V–   מהירות הנוזל(m/sec)
D–     קוטר הצינור(m)
Ữ- הנוזלשל הקינמטיתהצמיגות(m²/sec) 

ריינולדסמספר 

==



סוגי זרימה  

RE < 2300

RE <4000 <2300

RE >4000

Transitional

Turbulent

Laminar



נוסחאות חישוב האנרגיה  

Presenter
Presentation Notes
- Volume flow can e.g. a FUE380 or a MAG5000/5100TF and TR are the PT500 sensor pair, which are mounted in the pockets. The Enthalpy-Factor will be calculated by the temp. of the media at the flow meter, e.g. like here with TF (important to know the installation place of flowmeter --- before ordering and later for check with type label of FUE950 during installation.



אולטראסוניבחירת מד אנרגיה 



סקירת פתרונות

מונים קטנים
)אולטראסוני(

מונים  בינוניים
)אולטראסוניים(

מונים  גדולים
)אלקטרומגנטיים(

0 - ש"מקל2.5
¾“ – 1“
הברגה

0 – ש"מקל60
¾“ - 4“
 הברגה/ אוגנים

> 150ש"מקל
6”-48”
אוגנים

http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=fue950&source=images&cd=&cad=rja&docid=EIRc75cNju9UiM&tbnid=hhcMT6_0wr_mEM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.sustainableplant.com/2012/12/energy-calculator-converts-flows-to-consumptions/&ei=ZdtiUfahC6r20gXip4GwBw&psig=AFQjCNH4-DrYasnF6y3iDVgJCt8RjWHFbQ&ust=1365519586298742


SITRANS F M 
based on MAG5000 / 6000 

SITRANS F M
MAG8000 systems

SITRANS F US Inline
based on FUS080

SITRANS FUE950 combinations with many flowmeters.

Typically FUE380. Mostly 
used in heating applications

Typically MAG5000 based 
systems. Mostly used in 

cooling applications

MID PTB K7.2

מהן הקומבינציות האפשריות 

SITRANS F US clamp-on
based on FST020



סכמת התקנת מונה אנרגיה

צנרת 
רגש מים אספקה

קרים  
אספקה

צנרת חזרה

רגש מים 
קרים חזרה

חשמל

תקשורת  

בקר אנרגיה

E=k x Dt x v

צרכן



אפשריות  תקשורות

•M-BUS module ערוצים 2ב ערוצים אנלוגיים •

•MODBUS RS485 •MODBUS TCP



בקר האנרגיה

לחצן שרות
1כרטיס תקשורת 

2כרטיס תקשורת 

רגשי  2חיבור 
PT500טמפרטורה  כניסת כבלי 

תקשורת

ממשק  
אופטי

לחצני הפעלה



Energy metering with SITRANS FUE950 & FUE380

Standard heat meter system
(flowmeter in return or forward)

Cooling or chilled systems.
(possibility of low delta T)

Combined cooling / heating 
systems (Heat / cooling in 2 

memories)

MID for heating 
and 

PTB K7.2 for cooling

אפליקציות

Presenter
Presentation Notes
Energy calculator type SITRANS FUE950:Used typical for heat metering together with FUE380MID approval 4-wire temperature input standardPt500 or Pt100 selectionHeating or Cooling application setups, also the combination of heating/coolingEasy menu handling with on push bottom With M-Bus protocol, “M-Bus” is the standard communication protocol for the heatmeter segment.IrDa optical aye for local use (M-Bus protocol)Flexible output options (e.g. 2x Pulse, RS232, M-Bus or 2x pulse input)Many energy units, e.g. MWh, MBTU (US used unit), Gcal, GJBattery (3V -3.6V) or mains powered (230V AC or 24 V AC)The FUE950 is also usable with “MAG” flow meters for cooling (e.g. SITRANS F M MAG5000/5100).



אפליקציות מדי זרימה מגנטיים

http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=siemens+logo+gif&source=images&cd=&cad=rja&docid=PD5C0fqaH-manM&tbnid=MdTjcB35zj0AYM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.personal.psu.edu/mts5073/website%203/Contact.html&ei=z9xiUe_XGeHt0gW9qIH4Bw&psig=AFQjCNHFbgNBtHAb0gMZt6jAaJkFVTbIyg&ust=1365519948524253


מבנה הסנסור

Presenter
Presentation Notes
The swirling flow profile created with the spade in the butterfly valve is the worst conditions.Solution maybe change to another valve – it will never be acceptable with the butterfly valve that close.We have to wait to show the case with the minimum DI´s just to explain the final conclusion about this type of valve 



תקשורותסוגי 

:סוגי פרוטוקולים

• HART

• PROFIBUS PA

• PROFIBUS DP

• MODBUS RTU/RS 485

• Device Net

• FOUNDATION Fieldbus

Presenter
Presentation Notes
The swirling flow profile created with the spade in the butterfly valve is the worst conditions.Solution maybe change to another valve – it will never be acceptable with the butterfly valve that close.We have to wait to show the case with the minimum DI´s just to explain the final conclusion about this type of valve 



סנסור פרום 

מכיל את כל נתוני הסנסור ואת  

שנצרבו  , נתוני הכיול של הסנסור

.ביחידה לאחר הכיול במפעל

Presenter
Presentation Notes
The swirling flow profile created with the spade in the butterfly valve is the worst conditions.Solution maybe change to another valve – it will never be acceptable with the butterfly valve that close.We have to wait to show the case with the minimum DI´s just to explain the final conclusion about this type of valve 



Battery driven 
electromagnetic
water meter
MAG8000

Pulsed DC electromagnetic flow meters

SITRANS FM 
Verificator

MAG 1100 F MAG 1100

MAG 3100 MAG 3100 P

MAG 6000 I 
Exd

MAG 6000/Ex
safety barrier
IP 66 / Nema 4

MAG 5000/6000 
19” panel mount
IP 20 / Nema 2

MAG 6000
Cleaning
IP 66 / 
Nema 4

MAG 6000 I MAG 5000 MAG 6000 Wall mounting 
unit

MAG 5100 W

פתרונות אינסופיים  -פלטפורמה אחת 



Liner selection guide

Presenter
Presentation Notes
From our Selection Guide – Can be ordered on click for Business (150€)Includes samples of all liner material



Electrode selection guide

Presenter
Presentation Notes
MAG1100 Weakest point with respect to chemical resistance: gold soldering DN10-DN100ElectrodesKrohne: C4+B2E&H: C-22From our Selection Guide – Can be ordered on click for Business (150€)Electrode Selection Guide will be part of the Guide in Autum 2008



בחירת מיקום ההתקנה כתלות בתווי הצנרת

קטרים אחרי מד הספיקה3קטרים לפני ולפחות 5מיקום נכון צריך להיות לפחות •

Flow in upward direction

Presenter
Presentation Notes
5 פעמים הקוטר לפני התקנת מד לדוגמה:משאבה או הצרה בקו או סיבוב של 90 מעלות בקו כעקרון השאיפה היא לחתך זרימה למינרי ולא טורבולנטי.מרחק פחות ממרחק זה יכול לגרום לדיוקים של 1%



דיוק מדידה



בחירת הסנסור
קוטר הסנסור נבחר כך 

שמהירות הזרימה בספיקה  
מקסימאלית  לא תעלה על  

3m/sec.

מהירויות עבודה מומלצות הן  
.1-3m/secבין 

:חישוב המהירות להלן

:או



הצרת קוטר

הצרה בקו גורמת למהירות זרימה גבוהה  •
.יותר בתוך הסנסור

מעלות מהקוטר  8זווית ההצרה לא תעלה על •
.הגדול לקטן

בהצרת 3m/secבמהירות זרימה של : דוגמא•
) DN80)D1/D2=0.8-לDN100-קוטר מ

.2.9mbarייווצר הפסד לחץ של 



–הצרה מובנית 
MAG 5100W DN50-DN300קוני סנסור 

ההצרה בקוטר  מגדילה את  
והדבר  , מהירות הזרימה

משפר ביצועים ומגביר את  
במקומות  , עוצמת הסיגנל

,  בהם מהירות הזרימה נמוכה
.תוך מינימום הפסדי לחץ



SITRANS F US Clamp-On Ultrasonic 
Flowmeter Family

אידיאלי עבור מדידה מדויקת של נוזלים וגזים  •
מקטין זמן התקנה ועלויות אחזקה •



? Clamp Onמה זה בעצם 

חדירהללאלצינורחיצוניתאולטרסוניתספיקהמדידת
.הנמדדהחומרעםמגעוללאלצינור

:השיטהיתרונות

.הצינוראתלחתוךצורךאין1.

.התהליךאתלעצורצורךאין2.

.ומהירהפשוטההתקנה3.

.הצינורלקוטרהגבלהאין4.

.ונוזליםצינורותשלרחבלמגווןמתאימה5.

.זניחותהתקנהעלויות6.

.גבוהבדיוקאמינהמדידה7.

SIEMENS
SITRANS12.54

1

8
5
2

7
4

3

9
6

PIPE

CuFT / HR

Flow Display Computer

Transducer Cable Pair

Ultrasonic Clamp -on Transducers

Mounting Assembly

Mounting Strap Kit

 

R   
a  

 

קוטר חיצוני של הצינור•

עובי דופן של הצינור•

עובי ציפוי פנימי אם  •
קיים והחומר ממנו עשוי

חומר הצינור•

סוג הזורם•

טווח טמפרטורה של •
הנוזל

צפיפות הנוזל•

צמיגות הנוזל•

:בכיולנתונים חשובים 



מבנה מערכת מנייה אינטרנטית

צרכני 
משנה  

מונה 
א  "ראשי מ

M-BUS/RS485

תקשורתמתמר 
MODBUS 

TCP

מונה חשמל
+  צילריםז"תעו

משאבות  

איסוף 
נתונים  

והעברה  
לענן  

EnerWeb2 
on Cloud



תודה על ההקשבה  
!!וההשתתפות

נתונים לעלות החשמל, והמים :

0.5עלות ש"ח ל Kw/Hr בשפל

2עלות ש"ח ל Kw/Hr בגבע 

4עלות ש"ח ל Kw/Hr בפסגה

עלות צריכת החשמל חודשית ליצירת האנרגיה ,משאבות ,מקררי מים,מגדלי קרור

מקררי מים
משאבות 

ומגדלי קרור
אויר צח למג- 

C+D דלים
צריכה 

חודשית
עלות 

חודשית
1000200801280640צריכת  Kw/Hr לחודשבשפל

180040015023504700צריכת  Kw/Hr לחדשבגבע 

3000600250385015400צריכת  Kw/Hr לחודשבפסגה

20740עלות צריכת החשמל חודשית ליצירת האנרגיה 
10עלות צריכת המים החודשית למגדלי הקרור

יצור במקררי המים
.T.R-נתוני תפוקות הקרור החודשית המיוצרת ב

A  מעגלB  מעגלC  מעגלD  מעגל
16003001501002150בשפל

2800450100703420בגבע 

46003002501205270בפסגה

10840

0.3בשפל

1.4בגבע 

2.9בפסגה

B1 דיירB2 דיירB אויר צחD1 דיירD2 דיירD אויר צח
5050503020בשפל

3040206015בגבע 

4010103010בפסגה
12010080120045סך הכל

כוללכולל
5000100015000250018000ספיקת אויר צח

B1 דיירB2 דיירD1 מוטורולהדייר
231711592בשפל

78621054457בגבע 

1954513615029בפסגה

295.69123.7252.6720078סך הכל לתשלום חודשי

ההפרש יחולק לפי יחס שטחים

נתונים קבועים מוכנסים ידנית למערכת

נתוני מדידת חשמל

נתונים ממנית אנרגיה

0

עלות T.R לפי עונות השנה לחשמל ולמים

נתוני תפוקות הקרור החודשית הנצרכת הנמדדת לצורך חישוב חיוב חודשי לכל דייר בנפרד

תשלום חודשי ע"י הדייר
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