عداد التدفق 3000
أقصى متانة وأقل صيانة

يُعد  Valley® 3000عداد تدفق كهرومغناطيسي من النوع المزود ببكرة لالستخدام في استعماالت
الري بالماسورة مقاس  4بوصات إلى  12بوصة .ومع عدم وجود أي أجزاء متحركة ،يوفر Valley
 3000تدف ًقا بدون عوائق ومقاومة فائقة للتآكل من المخلفات التي قد تكون موجودة على األرض أو
المياه السطحية.
ال يشتمل  Valley 3000على أي محامل تتآكل أو مراوح تتوقف عن الدوران ،مما يجعله عداد تدفق
يحتاج ألقل صيانة على اإلطالق ح ًقا .تتيح أقل متطلبات للماسورة المستقيمة استخدام عدادات التدفق
 Valley 3000في تكوينات توصيل المواسير التي تقل فيها المساحة بين العداد والتركيبة أو الصمام.
يتم تشغيل  Valley 3000القياسي ببطارية من خالل مخرج نبضات متوفر .يتم عرض مؤشر كل
من المعدل واإلجمالي .تأتي قراءة التدفق ثنائي االتجاه مزودة قياسيًا بإجماليات تتوفر لألمام والخلف
وصافي التدفق .يُعد تسجيل البيانات المضمن خيارً ا متوفرً ا لتأمين تسجيل التدفق.
قم بتعيين المعدل ،وإجمالي الوحدات ،وتغيير حجم النبضات وغيرها من اإلعدادات المختلفة على لوحة
مفاتيح اللمس باللوحة األمامية .يوفر طراز العرض عن بُعد ( )Valley 3000rوصوالً عن بُعد
للتحكم في العداد ولعرض القراءات.
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ميزات عداد التدفق:
•

سهولة اإلعداد

•

أقل متطلبات للماسورة المستقيمة

•

معدل تدفق وإجمالي مُحمَّل أو عن بُعد

•

سدادة توضح العبث

•

قراءة عن بُعد – للحصول على قراءة العداد الالسلكية

•

خرج نبضات أو بمقدار  20-4مللي أمبير

•

بطارية مُش َّغلة بخيار طاقة التيار المتردد

•

تتوفر الخيارات لالتصاالت عن بُعد

عداد التدفق 3000

مواصفات المنتج:
Valley® 3000
غطاء وصول المستخدم
(في الجهة الخلفية من )Valley 3000p

مؤشر معدل وإجمالي مزود بعناصر تحكم
في زر مستشعر اإلضاءة

منفذ مُسجِّ ل البيانات (الجانب األيمن ،غير ظاهر)
مبيت اإللكترونيات من األلومنيوم المصبوب بالضغط المغلف
بالمسحوق
األقطاب الكهربائية ( 316SSبالداخل)

الوصول إلى منفذ كابل الطاقة والخرج

عروة الموازنة

ماسورة التدفق المغلفة بإيبوكسي الفوالذ الملحوم
بطانة من السانتوبرين/البولي بروبلين
الشفاه ،نمط  ANSIذو  150رطالً

االستخدام العملي:
•
•
•
•
•

الري
الري الكيميائي
التشغيل الزراعي التلقائي
مراقبة استخدام اآلبار
األلبان وبحيرات الماشية
غطاء لوحة الوجه الواقي وحبل  Valley 3000و3000p
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