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کنتور الکترومغناطیسی هوشمند چاههای کشاورزی و صنعتی
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کنتورمدل  IMC2020ايران مدار
تائید شده وزارت نیرو و شرکت مدیریت منابع آب ايران

پکیج کنتور جریان سنج

توســط مرکــز کنتــرل منطقــه از طریــق پرتــال  GSM/GPRSبــه صــورت دو طرفــه کنتــرل و هدایت

چاههای کشاورزی IMC2020

میگــردد .عــاوه بــر آن هــر نــوع عملیاتــی در آن ،حتــی دســتکاری غیرمجــاز قابــل رویــت و

بیسیمکنترلالکتروپمپ

یــک سیســتم رادیویــی  wirelessفرامیــن را بصــورت بــی ســیمی بــه تابلــوی بــرق الکتروپمــپ

(انتخابی)

بررســی توســط مرکــز کنتــرل منطقــه میباشــد.

ارســال مینمایــد و بنابرایــن در هزینــه کابــل ارتباطــی بیــن کنتــور و تابلــوی بــرق الکتروپمــپ

صرفــه جویــی میگــردد.

کنتور هوشمند چاه های صنعتی و کشاورزی  IMC2020ایران مدار

ویژگی ها و کاربرد بسیار آسان
User Friendly
نمایش میزان برداشت ،باقیمانده سهمیه و جریان عبوری آب چاه
نمایش متن خطاهای رخ داده بر روی مانیتور دستگاه و راهنمائی
کشاورز یا صنعتگر جهت مراجعه به اداره مرکزی ذیربط

ذخیرهسازی آخرین اطالعات موجود در حافظه ماندگار سیستم
 Data loggerبه طوریکه با قطع برق اطالعات قبلی پایدار می ماند.

صدور فرمان قطع جریان آب و خاموش کردن تابلو برق در صورت
اتمام سهمیه یا هر نوع دستکاری غیر مجاز

قابلیت انتقال اطالعات سهمیهبندی از طریق کارت شارژ

RFID

سیستم کارت لمسی مانند مترو و اتوبوس

به

فرمان به قطعکن یا  Breakerجهت خاموش کردن الکتروپمپ در
صورت قطع برق کنتور

که در پکیـج  IMC2020قرار گرفته و دارای گواهینامه

دارای پسورد منحصر بفرد
ارسال

SMS

به مصرف کننده قبل از اتمام سهمیه (کمتر از

سهمیه) از طریق پرتال مرکزی

فلومترمگاب

%15

بینالمللـی

CE

اروپـا از انسـتیتو اسـتانداردهای

بریتانیـا  )British Standard Institution( BSIمیباشـد.
ا

امکان شارژ سیم کارتها از طریق پرتال مرکزی
دریچه محافظ صفحه نمایش

دستگیره راست  -آنتن GSM

دستگیره چپ  -آنتن وایرلس

پورت نوری  -محل اتصال Handheld

محل کشیدن کارت سهمیه آب

گلندهای آب بندی

قفل درب
پالک مشخصات دستگاه

کابل برق

فلنج اتصال به لوله آب

دستگاه نصب شده کنتور هوشمند در دشت شهریار

رابط سنسور

نمونه پیامهای قابل مشاهده
بر روی دستگاه و پرتال مرکزی
ایران مدار

11:36

(برحسبمترمکعب)

نمایش اطالعات به مدت  45ثانیه

سهمیه:
مصرف شده:
باقیمانده:
جریانعبوری:

14:30

نمونه دیگری در حال نصب

نمایش اطالعات به مدت  15ثانیه

100000
48522
51478
14.8 L/S

ایران مدار

(برحسبمترمکعب)
Limit=3 M3
F=+110.285 M3/h
+T=00000000.352 M3
-T=00000015.915 M3
∑T=00000015.563 M3
Valve=Close

Iran Madar IMC2020 Intelligent Flow Meter for agriculture & industrial wells

تعریف مقدار سهمیه برای دستگاه
-1

نصب صحیح دستگاه

استفاده از کارت شارژ (کارت  :)RFIDبا تماس این کارت به محل

مربوطه بر روی صفحه نمایشگر از بیرون دستگاه مقدار سهمیه
برابر با اعتبار موجود در آن به دستگاه شارژ گردیده و مقدار

مصرف شده دستگاه نیز هم صفر میگردد .پس از اتمام سهیمه
برای استفاده مجدد از کارت شارژ باید مقدار جدید سهمیه آب

خریداری و در این کارت شارژ و به کنتور منتقل گردد.
-2

با استفاده از  :SMSمیتوان مقدار سهمیه را ارسال و سپس با

ارسال دستور مربوطه توسط پیامک ،مقدار مصرفی را صفر و

مسیر آب را باز نموده یا دستگاه را روشن نمود( .در صورتی که

خطای دیگری در دستگاه موجب خاموشی دستگاه یا قطع مسیر
آب نشده باشد).

-3

با استفاده از پرتال :میتوان مقادیر مصرف شده ،باقیمانده و

-4

با استفاده از  : HHUمیتوان مقادیر مصرف شده و باقیمانده

سهمیه را از طریق کامپیوتر مرکزی تغییر داد.
و سهمیه را با استفاده از

Hand Held Unit

(نوری) تغییر داد.

از طریق پرت اپتیک

38 cm

مشـخصات و مختصـات کنتـور هوشـمند IMC2020
قطر نامی فلومتر 10 ، 8 ، 6 ، 5 ، 4 ، 3 ، 2 :و  12اینچ و اقطار دیگر

بنا به سفارش

41 cm

مشخصاتعمومی:

امکانات پرتال مرکزی در مرکز کنترل منطقه:

مشاهده میزان کل برداشت چـاهها تا کنـون و میزان باقیمانده از

سهمیه کشاورزها ،اعمال فرامین قطع و وصل ،بررسی وضعیتهای

32 cm

دقت فلومتر±0.5% :

خطاهای پیش آمده تک تک چاهها ،رسم منحنیهای مصرف جهت
هر کدام از مشترکین ،شارژ سیمکارتهای مشترکین و ذخیرهسازی

45 cm

اطالعات کسب شده از هر کدام از چاهها

براساس توان پمپ میزان آمپر مدارشکن یا قطع کن مشخص میگردد.

دارای کلید  Under Voltageجهت قطع و تحریک مدارشکن یا کلید قطعکن

دستگاه قابل اتصال به کنتورهای برق فهام:

41 cm

کلید قطع کن مدار قدرت یا مدار شکن ( Circuit Breakerانتخابی):

این دستگاه که نوع استاندارد این کنتور میباشد فاقد شیربرقی و کلید
قطعکن (مدارشکن) بوده و فرامین کنترلی مربوطه را از کنتور برق
25 cm

21 cm

32 cm

فهام دریافت میکند.

38 cm
45 cm

25 cm

گواهینامهبینالمللی

پشتیبانی خدمات و قطعات
دستگاه یک سال از زمان نصب و  18ماه از زمان
فروش هر کدام که زود تر طی گردد ضمانت
دارد ،عالوه بر آن از ده سال خدمات و
پشتیبانی فنی نیز برخوردار خواهد بود.

فلومتر مگاب ( 3000هسته اصلی اندازهگیری
کنتورهای هوشمند کشاورزی)IMC2020
در حین آزمایش و تست عملکرد جهت دریافت
گواهینامه استاندارد بینالمللی  CEاروپا در
آزمایشگاههای انستیتـو ملی استانداردهای
بریتانیا )British Standard Institution( BSI
درهرتفورد شایر انگلیس

بیسیم کنترل الکتروپمپ( Wirelessانتخابی)

یـک سیسـتم رادیویی  wirelessفرامین را بصورت بی سـیمی بـه تابلوی مدار

شـکن  Circuit Breakerارسـال مینماید و بنابراین در هزینه کابل ارتباطی بین

کنتور و تابلوی مدارشـکن صرفه جویـی میگردد.

همانطور که قبال اشـاره شـد عواملی همچون اتمام سـهمیه ،قطع برق شـهر،
دسـتور قطـع از مرکز و باز شـدن درب ایسـتگاه موجب صـدور فرمان قطع

از سـمت کنتـور برق فهـام میگردد.

در مـدل  IMC2020کنتـور هوشـمند فرمـان قطع را برای تابلو کنترل قطـع و وصل الکتروپمـپ ( )Circuit Breakerصـادر میکند که در

سـری جدید ،این فرمان توسـط یک سیسـتم رادیویی ( )Wirelessبه تابلو  Circuit Breakerارسـال میشـود.

بنابرایـن بیـن تابلـو کنتـور و تابلـو قطع کن نیاز بـه هیچ گونه کابل کشـی نبوده و موجـب باال رفتن ضریب ایمنی عملکرد سیسـتم

خواهـد شـد و بـا جایگزینـی این تابلـو در هزینه خرید و نصـب کابل صرفه جویی میگردد .این بیسـیم کنترل جهـت محل هایی که
فاصلـه کنتـور از تابلـوی برق چاه بیش از  50متر می باشـد توصیـه میگردد.

ایران مدار شرکت دانش بنیان

دارنده گواهینامه  ISO 9001–2000از شرکت  QMIکانادا و  ISO 9001–2008از  G2Sایتالیا
تبعیت از سیستمهای مدیریت استاندارد ملی و بینالمللی یکی از قویترین تضمینهای کیفیت محصوالت و خدمات ماست.

دفترتهران :خیابان وليعصر،نبش مطهري،

كارخانه :شيراز،جاده سپيدان،جنب پليس راه،

دفتر پشتیبانی تهران :یوسف آباد ،خیابان سیزدهم،

ساختمان  1991طبقه سوم،

خیابان  20متري گاز ،کد پستی7189316731 :

پالک  ،37طبقه  8واحد 84

كدپستي 15958-13141

صندوق پستي71955-886 :

کدپستی1433674368 :

تلفكس88804559 - 88932554 :

تلفكس 36702443-44 :

تلفن 88553662 :و )021( 88103122

)021( 88906334 - 88909103 - 88945572

)071( 36206201-02

Tehranoffice@iranmadar.com

Factory@iranmadar.com

www.iranmadar.com

Support@iranmadar.com

