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MC406 คอ่ติวััแปลงไฟฟ้ารืุ่น่ใหมจ่ากั BERMAD ที่่�มป่รื่ะสิทิี่ธิภิาพ
สิงูจา่ยไฟโดยใช้แ้บติเติอรื่่�ที่่�มเ่ที่คโนโลยข่ั้ั �นสิงู รื่วัมโซลชู้นักัารื่
ที่ำางานอยา่งมป่รื่ะสิทิี่ธิภิาพและกัารื่ใช้ง้านเฉพาะงานเอาไวัเ้พ่�อ
ลดคา่ใช้จ้า่ยใหก้ับัเจา้ขั้อง

อายแุบติเติอรื่่�สิงูสิดุถึงึ 10 ป่ ช้ว่ัยใหไ้มต่ิอ้งบำารื่งุรัื่กัษา ช้ดุแบติเติอรื่่�
สิามารื่ถึเปล่�ยนไดอ้ยา่งงา่ยดาย ขั้อ้มลูที่ั �งหมดจะถึกูับนัที่กึัลงใน
หน่วัยควัามจำา EEPROM ภายในอตัิโนมตัิทิี่ำาใหไ้มม่ก่ัารื่สิญูเสิย่ขั้อ้มลู

ติวััแปลง MC406
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ตัวัแปลง MC406

แบติเติอรื่่�จา่ยไฟใหต้ิวััแปลงไฟฟ้า

DS400-2-ENG
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กัารื่ใช้ง้าน
• กัารื่เอาออกัและกัารื่จา่ย

• วัดัปรื่มิาณและรื่ายได ้

• กัารื่ช้ลปรื่ะที่าน

• นำ�าเสิย่และกัารื่บำาบดั

• รื่ะบบติรื่วัจพบกัารื่รัื่�วัไหล

• กัารื่ใช้ง้านที่างไกัลติา่ง ๆ  ที่่�ไมส่ิามารื่ถึเขั้า้ถึงึแหลง่พลงังานหลกััได ้

กัารื่ติดิติั �ง
กัรื่ะที่ดัรัื่ด: แนวันอนหรื่อ่แนวัติั �ง (มกััเป็นกัารื่ติดิติั �งแบบฝัังในบอ่)

แยกั (ที่างไกัล): มส่ิายไฟยาวัสิงูสิดุถึงึ 30 เมติรื่ ใหม้าจากัโรื่งงาน

กัลอ่งบรื่รื่จุ
เป็นกัลอ่งบรื่รื่จแุบบเที่คโนโพลเิมอรื่ท์ี่่�แข็ั้งแรื่งและที่นที่านที่่�มา
กับัเคเบิ�ลแกัรื่นด ์PG9 4 ติัวัและมส่ิว่ันช้ว่ังลา่งเป็นอลมูเินย่มใน
กัารื่ติดิติั �งแบบแนวัติั �งกัะที่ดัรัื่ด

กัารื่รัื่กัษาควัามปลอดภยั
ขั้องขั้อ้มลู
กัารื่รัื่กัษาควัามปลอดภัยขั้องขั้อ้มูลช้ั �นเลศิโดยหน่วัยควัามจำา 
EEPROM ภายใน กัารื่รัื่กัษาควัามปลอดภัยในแหลง่เกั็บขั้อ้มูล
และคา่พารื่ามเิติอรื่ท์ี่่�ดย่ ิ�งขั้ึ�น; ติัวัเกั็บ Log ขั้อ้มลูที่่�มาในติัวัที่่�ม่
ควัามจสุิงูมากักัวัา่ 100.000 บรื่รื่ที่ดั (มากักัวัา่ 3 ป่ติามกัารื่ติั �งคา่
โรื่งงาน) หน่วัยควัามจำาแบบรื่อบ ขั้อ้มลูเกัา่จะถึกูัแที่นที่่�โดยขั้อ้มลู
ใหมเ่ม่�อควัามจเุต็ิม ซอฟติแ์วัรื่ท์ี่่�ใหม้าพรื่อ้มกับัเครื่่�องจะช้ว่ัยใหผูู้้ ้
ใช้ส้ิามารื่ถึสิ่�อสิารื่กับั 406 ไดก้ับัพซ่,่ โน๊ติบุค๊, แที่บ๊เล็ติวันิโดวัใ์ด 
ๆ กั็ไดผู้้า่นช้อ่ง Ircom ดาวันโ์หลดและจัดกัารื่ขั้อ้มลูไดง้า่ยดาย 
และงา่ยติอ่กัารื่ติั �งโปรื่แกัรื่ม

กัารื่วันิจิฉัยตินเองขั้ั �นสิงูจะที่ำากัารื่ติรื่วัจสิอบจดุสิำาคญัหลากัหลาย
สิว่ันโดยอตัิโนมตัิิ

กัารื่ติรื่วัจพบกัารื่ไหลติำ�า
ดว้ัยกัารื่รื่วัมเขั้า้กับัซร่ื่ส่ิเ์ซน็เซอรื่ ์BERMAD MUT2300 จะที่ำาให ้
MC406 สิามารื่ถึอา่นควัามเร็ื่วักัารื่ไหลไดถ้ึงึ 0.015 ม./วันิาที่ ่(รัื่บรื่อง 
MID - OIML R49)

MC406 เขั้า้กันัไดก้ับัเซน็เซอรื่ท์ี่กุัติวััจากั BERMAD เครื่่�องวัดัรื่เูต็ิม
รื่องรัื่บไดส้ิงูสิดุที่่� DN 600 และรื่องรัื่บ insertion เซน็เซอรื่ต์ิา่ง ๆ  ได ้

กัารื่อา่นขั้อ้มลูจากัที่าง
ไกัล
ดว้ัยขั้อ้มลูที่่�แสิดงขั้ั �นสิงู กัารื่เกั็บขั้อ้มลูหนา้งานและกัารื่ติดิติาม
ที่างไกัลผู้า่นเครื่อ่ขั้า่ย GSM/GPRS ที่ำาให ้MC406 สิามารื่ถึช้ว่ัย
ใหผูู้้ใ้ช้เ้ขั้า้ถึงึขั้อ้มลูที่ั �งหมดไดอ้ยา่งงา่ยดายและไมเ่สิย่คา่ใช้จ้า่ย

โมดลูกัารื่สิ่�อสิารื่แบบเสิรื่มิจะสิง่ขั้อ้มลูอตัิโนมัติผิู้า่น SMS, อเ่มล 
(มห่รื่อ่ไมม่ไ่ฟลแ์นบ) และสิง่ไปยัง www.euromagdata.com 
ซึ�งสิามารื่ถึเขั้า้ถึงึไดโ้ดยไมม่ค่า่ใช้จ้า่ยผู้า่นเบรื่าวัเ์ซอรื่ใ์ด ๆ กั็ได ้
โดยใช้ ้ID และรื่หสัิผู้า่นสิว่ันติวัั และยงัเขั้า้ถึงึไดผู้้า่นที่างสิมารื่ท์ี่
โฟนและแท็ี่บเล็ติติา่ง ๆ ไดด้ว้ัย

โมดลูเสิรื่มิเกั่�ยวักับักัารื่อา่นแรื่งดนัและอณุหภมูจิะที่ำาให ้MC406 
เป็นหนึ�งในติวััแปลงไฟฟ้าที่่�คลอบคลมุเบ็ดเสิร็ื่จสิำาหรัื่บเครื่่�องวัดักัารื่
ไหลแมเ่หล็กัไฟฟ้าที่่�มอ่ยูใ่นติลาด ที่ำาใหผูู้้ใ้ช้จ้รื่งิสิามารื่ถึควับคมุ
คา่พารื่ามเิติอรื่ห์ลกััที่ั �งหมดในเครื่อ่ขั้า่ยไดอ้ยา่งสิมบรูื่ณแ์บบ ลด
คา่ใช้จ้า่ยในกัารื่โปรื่แกัรื่ม กัารื่ติดิติั �งและกัารื่บำารื่งุรัื่กัษา

หนึ�งเครื่่�องสิามารื่ถึวััดไดท้ี่ั �งกัารื่ไหล - แรื่งดัน - อณุหภมูไิดใ้น
ครื่าวัเดย่วั

รัื่บรื่องผู้ลเสิมอ
มก่ัารื่ติรื่วัจสิอบหนา้งานใหโ้ดยใช้ ้BERMAD FIELD VERIFICATOR
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ตัวัแปลง MC406

MC406 แนวันอน

MC406MUT1222 - MC406
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MC406 แนวัติั �ง

MC406 แยกั

MUT2300 - MC406 แนวัติั �ง

MC406
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ตัวัแปลง MC406

MC406 แนวันอน MC406 แยกั

MC406 แนวัติั �ง
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ปรื่ะเภที่ติวััสิง่ แบติเติอรื่่�จา่ยไฟให ้- 2 x D เซลล ์3.6 V *

อายแุบติเติอรื่่� ช้ดุแบติเติอรื่่�ลเิธิย่มอยูไ่ดถ้ึงึ 10 ป่

ควัามแมน่ยำา 0.2 % +/- 2 มม./วั ิ- เซน็เซอรื่ ์insertion 2% ที่่�รื่ะดบั +/- 2 มม./วัิ

อณุหภมูิ
สิภาพแวัดลอ้ม: -20 ... +60 C° (-4 ... +140 F)
ติวัักัลาง -25 ... 80 C° (-13 ... +176 F)
แหลง่เกับ็ -40 ... +70 C° (-22 ... +158 F)

กัลอ่งหุม้ กัลอ่งบรื่รื่จแุบบเที่คโนโพลเิมอรื่ท์ี่่�มส่ิว่ันช้ว่ังลา่งเป็นอลมูเินย่มในเวัอรื่ช์้นัแนวัติั �งกัะที่ดัรัื่ด
IP 68 ที่่�ติดิผู้นังที่างไกัลเป็นเหล็กัคารื่บ์อนเคลอ่บสิงักัะสิ่

ช้อ่งที่างเขั้า้สิาย I/O เคเบิ�ลแกัรื่นด ์4X PG9 - 2X M20 x 1.5 เป็นกัลอ่งพักัสิายเคเบิ�ลแกัรื่นดใ์นเวัอรื่ช์้นัที่างไกัล

Custody transfer ปรื่ะเภที่กัารื่รัื่บรื่องมาติารื่ฐาน OIML R49-1 2013 / EN 14154 MID EN-ISO 4064 - ไดรั้ื่บกัารื่รัื่บรื่อง 
n. T10713

มาติรื่าฐาน EMC: EN 61010 - LVD: EN 61326 ; EN/IEC 60529 IP68

ปรื่ะเภที่เซน็เซอรื่์ รื่เูต็ิมรื่องรัื่บไดส้ิงูสิดุที่่� DN 600 - เครื่่�องวัดัแบบ insertion

ช้ว่ังควัามเร็ื่วักัารื่ไหล 0.015 m/s ถึงึ 10 m/s

อตัิรื่ากัารื่สิุม่ โหมดมาติรื่ฐาน 1 / 5 Hz ถึงึ 1 / 60 Hz (คา่เรื่มิติน้ 1 / 15 Hz) สิงูสิดุ 3.125 Hz

กัารื่ติดิติั �ง รื่วัมกันั (แบบกัะที่ดัรัื่ด) หรื่อ่ที่างไกัลดว้ัยสิายเซน็เซอรื่จ์ากัโรื่งงานมต่ิั �งแติ ่5 ม. (16.4 ฟตุิ) ถึงึ 30 ม. 
(98.4 ฟตุิ)

ติวัักัรื่องดจิทิี่ลั Damping - cutt-off (คา่เรื่ิ�มติน้ 0.05 ม./วั)ิ - บายพาสิ - ติดัเม่�อที่ะลคุา่ที่่�กัำาหนด

หนา้จอและปุ่ ม
หนา้จอ LCD - ดชั้น,่ เมนู, และไอคอนสิญัลกััษณส์ิำาหรัื่บขั้อ้มลูเฉพาะ
ปุ่ มกัด 4 ปุ่ มสิำาหรัื่บเขั้า้ถึงึฟังกัช์้นัที่ั �งหมด
ขั้อ้มลูผู้ลรื่วัมติา่ง ๆ สิามารื่ถึแสิดงไดโ้ดยมท่ี่ศนยิม 5 หลกัั

ขั้อ้มลูที่่�แสิดง

อตัิรื่ากัารื่ไหลแบบไลฟ์
ผู้ลรื่วัมบวักัที่ั �งหมด (T+)
ผู้ลรื่วัมลบที่ั �งหมด (T-)
ผู้ลรื่วัมบวักับางสิว่ัน (P+)
ผู้ลรื่วัมลบบางสิว่ัน (P-)
วันัและเวัลา
อณุหภมูติิวััแปลง
แรื่งดนัและอณุหภมูใินกัรื่ะบวันกัารื่ (หากัม)่
คา่พารื่ามเิติอรื่แ์ละรื่หสัิที่่�สิอดคลอ้งกันั
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หน่วัยกัารื่ไหล m, m3, l, ML, ft3, GAL

เอาที่พ์ตุิ เอาที่พ์ตุิพัลสิพ์าสิซฟ่ 2 ช้อ่ง (MOS), individual galvanically isolated - clean contact
โหลดสิงูสิดุที่่� +/- 35V DC, 100 mA มก่ัารื่ป้องกันัไฟฟ้าลดัวังจรื่

กัารื่สิ่�อสิารื่ รื่วัมอนิเติอรื่เ์ฟซ BERMAD IrComm เอาไวั ้

กัารื่ Log ขั้อ้มลู Log ขั้อ้มลูไดถ้ึงึ 100,000 บรื่รื่ที่ดั โดยจะ Log เป็นช้ว่ังรื่ะหวัา่ง 1 นาที่ ่ถึงึ 120 นาที่ ่(คา่เรื่ิ�มติน้ 15 
นาที่)่

โมดลูเสิรื่มิ
โมดลู GSM/GPRS BERMAD
แรื่งดนั (1) และอณุหภมู ิ(2)
รื่องรัื่บกัารื่วัดัปรื่มิาณพลงัไฟฟ้า

ผู้ลรื่วัม 4 (บวักั 2 และลบ 2)

วันัและเวัลา ม่

กัารื่ป้องกันัขั้อ้มลู มร่ื่หสัิผู้า่น มก่ัารื่ติรื่วัจสิอบและกัูค้น่เฟิรื่ม์แวัรื่อ์ตัิโนมตัิริื่ะหวัา่งอปัเดติ

กัารื่เติอ่นและสิถึานะ ไอคอนสิถึานะจะแสิดงและกัารื่เติอ่นจะถึกูับนัที่กึัลงในติวัับนัที่กึัขั้อ้มลู

วันิจิฉัยติวััเอง

กัารื่เติอ่นที่่�ม:่
• กัารื่กัรื่ะติุน้ลม้เหลวั
• ที่อ่วัา่งบนอเิล็กัโที่รื่ดที่่� 4
• ที่อ่วัา่งบนอเิล็กัโที่รื่ดกัารื่วัดั
• อณุหภมูสิิงู
• จา่ยแรื่งดนัไฟฟ้าสิงู
• สิญัญาณพัลสิท์ี่บัซอ้น
• บอรื่ด์ไฟฟ้าเป่ยกัช้่�น

กัารื่ติรื่วัจสิอบภายนอกั กัารื่ติรื่วัจสิอบที่่�หนา้งานมใ่หส้ิำาหรัื่บ กัารื่ติรื่วัจสิอบ กัารื่ปรัื่บเที่ย่บและสิถึานะอเิล็กัที่อนกิัสิ์

ซอฟติแ์วัรื่ส์ิำาหรัื่บกัารื่สิ่�อสิารื่
และกัารื่โปรื่แกัรื่ม

กัารื่ที่ดสิอบกัารื่ที่ำางาน (เที่า่กับักัารื่ติั �งคา่กัารื่วัดั) - พมิพข์ั้อ้มลูเพ่�อที่ำาเอกัสิารื่ - สิง่ออกัขั้อ้มลู (ไฟล ์
CSV) - อปัเดติเฟิรื่ม์แวัรื่ ์- อา่นอตัิรื่ากัารื่ไหลที่นัที่ ่- อา่นและเขั้ย่นคา่พารื่ามเิติอรื่ล์งในหน่วัยควัามจำา
ถึาวัรื่ที่ั �งหมด - ดาวันโ์หลดติวัับนัที่กึัขั้อ้มลูภายใน - ดตูิวัับนัที่กึัเหติกุัารื่ณข์ั้องอปุกัรื่ณ์

* แบติเติอรื่่�ลเิธิย่มอยูภ่ายใติข้ั้อ้บงัคบักัารื่ขั้นสิง่พเิศษติาม “ขั้อ้บงัคบัเกั่�ยวักับัสินิคา้อนัติรื่าย” UN 3090 และ UN 3091 ขั้องสิหรัื่ฐอเมรื่กิัา 
ติอ้งมเ่อกัสิารื่กัารื่ขั้นสิง่พเิศษเพ่�อปฏิบิตัิติิามขั้อ้บงัคบัเหลา่น่� สิว่ันน่�อาจมผู่้ลที่ั �งกับัเวัลาและคา่ใช้จ้า่ยในกัารื่สิง่
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เกี่่�ยวักี่บั BERMAD
BERMAD เป็นบรื่ษัิที่เอกัช้นรื่ะดบัโลกัช้ั �นนำาที่่�ออกัแบบ พัฒนา
และผู้ลติิโซลชู้นักัารื่จัดกัารื่นำ�าและกัารื่ไหลแบบสิั�งที่ำาที่่�มว่ัาลว์ั
ควับคมุดว้ัยไฮดรื่อลกิั, วัาลว์ัอากัาศสิดุที่นัสิมยัและมโ่ซลชู้นักัารื่
วัดัขั้ั �นสิงู

กัอ่ติั �งในป่ 1965 พวักัเรื่าใช้เ้วัลามากักัวัา่ 50 ป่ ในกัารื่สิ่�อสิารื่
กับัผูู้ใ้ช้ง้านจรื่งิสิว่ันใหญท่ี่ั�วัโลกั และไดส้ิั�งสิมควัามรืู่แ้ละ

ปรื่ะสิบกัารื่ณจ์ากัในหลาย ๆ ติลาดและอตุิสิาหกัรื่รื่ม วันัน่�พวักั
เรื่าเป็นที่่�จดจำาวัา่เป็นผูู้บ้กุัเบกิัและสิรื่า้งกัารื่ใหบ้รื่กิัารื่โซลชู้นักัารื่
จัดกัารื่นำ�าและกัารื่ไหลช้ั �นนำาขั้องโลกัที่่�มอบปรื่ะสิทิี่ธิภิาพในกัารื่
ดำาเนนิงานอยา่งที่่�ไมเ่คยมม่ากัอ่นและคณุภาพที่่�เหนอ่กัวัา่ใหแ้กั่
ลกูัคา้ขั้องเรื่า และยงัใหค้วัามที่นที่านและปรื่ะสิทิี่ธิภิาพที่่�พวักั
เขั้าติอ้งกัารื่เพ่�อใหต้ิรื่งกับัควัามติอ้งกัารื่ในที่ศวัรื่รื่ษที่่� 21 ดว้ัย

ขั้อ้มลูที่่�รื่ะบใุนเอกัสิารื่น่�อาจไดรั้ื่บกัารื่เปล่�ยนแปลงโดย BERMAD โดยไมต่ิอ้งแจง้ใหท้ี่รื่าบ BERMAD จะไมรั่ื่บผู้ดิติอ่ขั้อ้ผู้ดิพลาดใด ๆ 
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