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Manual para TUSM-2000-S 

Esse manual é functional para o TUSM-2000-S versão 13.44 e superiores.  

1. Sobre o TUSM-2000-S 

1.      A configuração de um conversor de fluxo ultrassônico TUSM-2000-S precisa de uma das 
três ferramentas. A primeira ferramenta é um módulo paralelo de LCD e teclado que pode 
ser conectado à porta de 20 pinos. A segunda ferramenta é um módulo serial de LCD e 
teclado que pode ser conectado à porta RS485. O terceiro é um software baseado em PC 
(em desenvolvimento), por meio do software, os parâmetros que o TUSM-2000-S precisa 
para funcionar corretamente podem ser baixados pelo uso da porta RS232 no PC. Se o 
seu computador não tiver uma porta RS485, você precisará comprar um conversor 
RS485-RS232. 

2.     Todos os dados dos parâmetros de configuração são armazenados temporariamente na 
memória RAM. Os usuários precisam solidificar os parâmetros, quando as configurações 
estiverem concluídas, ou seja, armazenar o parâmetro na memória flash interna. Vá para 
Menu26, selecione a opção que diz “tornar padrão paras” e, em seguida, pressione a tecla 
ENT para iniciar o progresso do armazenamento. Se os parâmetros atuais forem 
diferentes daqueles da memória flash, o sistema armazenará seus parâmetros atuais na 
memória flash e, em seguida, inicializará novamente. Ao fazer isso, os parâmetros 
sempre serão perdidos, mesmo quando a fonte de alimentação e a bateria de backup 
forem removidas. 

3.     O ponto zero, que é o fluxo indicado sob a situação do líquido imóvel, tem grande 
influência sobre a linearidade e precisão do medidor de vazão. Os usuários devem tentar 
todas as possibilidades para realizar a Configuração Zero que está localizada no Menu 42. 
A configuração zero deve sempre ser realizada sob a condição de líquidos sem 
movimento. Se a configuração Zero foi executada com o movimento do líquido, você pode 
usar o Menu 43 para restaurar o ponto zero original. O ponto zero será armazenado 
temporariamente na memória RAM quando você usar o Menu 42. Se você quiser 
solidificar o ponto zero, será necessário executar novamente a função Menu 26 "tornar os 
parâmetros padrão". Se esta etapa foi omitida, o sistema substituirá o ponto zero da RAM, 
restaurando o ponto zero armazenado na memória flash com a próxima inicialização. 

4.     O calendário interno é a base dos acumuladores de datas. Data e hora incorretas 
causarão registros confusos com os acumuladores de data. Por favor, o usuário verificar o 
calendário pela entrada correta data e hora. O calendário é executado com base na 
bateria de reserva quando não há fornecimento de 24 VCC. Quando a tensão da bateria é 
inferior a 2 volts, uma nova bateria de reserva deve ser substituída por. A substituição da 
bateria por uma nova deve ser feita com os 24 VCC aplicados para que os dados do 
acumulador e os dados do calendário não sejam perdidos. 

5.     Por favor, preste muita atenção para a fonte de alimentação. A tensão aplicada deve estar 
na faixa de 8V a 36VDC, ou 10V a 30VAC. Evite aplicar uma energia de 110VAC ou 
220VAC para sempre, ou o módulo será danificado. 
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6.     Preste atenção ao visor localizado no Menu 48, que mostra os pontos das linhas para a 
função de correção de linearidade. 0 significa desligar a função. O valor padrão é 0. Tente 
certificar-se de que o valor seja 0 para evitar o fluxo anormal. 

7.     Os últimos dados calibrados produzidos pela execução da calibração da entrada ou saída 
analógica são armazenados temporariamente na memória RAM. Os usuários precisam 
executar a função M26 para que esses dados sejam solidificados. 

8.     Use o Menu 49 para verificar se há entradas da porta RS485 com o aplicativo de rede. 
Caso contrário, verifique a opção de software de seleção de protocolo localizada no Menu 
63 e as opções de parâmetros de porta serial localizadas em Menu62. Selecione a opção 
1 no Menu 63 para o aplicativo MOSBUS RTU. Selecione a opção 0 para os protocolos 
MODBUS ASCII e FUJI extended e Simple Water Meter. 

2. A nova geração do TUSM-2000-S 

2.1 Introdução do Desenvolvimento  

A nova geração TUSM-2000-S é desenvolvida com a experiência de 12 anos de fabricação e 
com base em nossos medidores de vazão da versão 7 e da versão 11. Utilizando o 
microprocessador MSP430FG4618 de alto desempenho fabricado pela Taxes Instruments, 
pretende-se fornecer aos nossos clientes um custo menor, mas de alto desempenho, 
medidores ultrassônicos de fluxo geral / medidores de calor / conversores ultrassônicos de 
vazão. 

A placa PCB usada em um módulo TUSM-2000-S é a nossa 13ª versão de medidores de 
vazão ultrassônicos, de modo que normalmente a chamamos de medidor de vazão versão 13. 
A placa PCB mede 116x62 milímetro. Ele é envolto em uma caixa de plástico retangular que 
pode ser facilmente conectada a um trilho de instalação. A fonte de alimentação é 8 ~ 36VDC 
@ 50Ma (10 ~ 36VAC também é aplicável). É equipado a bordo com um display LCD de 96 
segmentos, uma saída de corrente de 4 ~ 40mA, 3 entradas analógicas, uma tomada Serial 
Expanding Bus, 2 saídas de saída OCT, 2 entradas RTD PT100, uma isolada e surto 
protegido RS485. 

Comparado com os nossos primeiros medidores de vazão da versão 7 e da versão 11, com o 
custo reduzido tremendamente, as principais revisões foram feitas da seguinte forma: 
 
(1) 128 vezes de amostra de dados originais (a versão 7 tem 50) fez uma precisão maior 
(2) Mais protocolos de comunicação como MODBUS, Meter-BUS etc. 
(3) A fonte de alimentação CC / CA isolada faz com que o medidor funcione corretamente em 

vários ambientes industriais exigentes. 
(4) A nova geração de medidores de vazão pode medir calor / energia agora, é equipada com 

2 duas maneiras de RTD PT100. 
(5) A atualização de software pode ser feita pelos usuários agora. Se algum bug de software 

fosse encontrado, agora poderíamos enviar nossos usuários com um arquivo de 
atualização via e-mail. 
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O módulo pode trabalhar sozinho sem um módulo de LCD e teclado. Os parâmetros que o 
fluxômetro precisava para funcionar corretamente podem ser: 

(1) Configuradas por um módulo de teclado paralelo que será conectado à interface paralela 
dentro do módulo 
(2) Por um módulo de teclado serial que pode ser conectado à porta serial RS485 do medidor. 
O teclado serial também serve para fornecer a alimentação de 24 VCC para o medidor. 
(3) Via download do software por um computador.  

Os transdutores podem ser de qualquer tipo dos tipos feitos por esta empresa, incluindo o 
tipo clamp-on, o tipo de inserção, o tipo PI e o tipo standard-pipe. Pode até usar transdutores 
feitos pelos usuários ou pelos transdutores feitos por outra empresa. 

O módulo irá satisfazer o requisito de medição para a maioria dos tipos de líquidos, como 
água, água do mar, água para costurar e líquidos químicos. Pode até mesmo medir polpa de 
papel pura ou fluidos com partículas suspensas de maior densidade. 

O módulo pode ser usado sozinho como um medidor de vazão. Os usuários podem até 
integrar um número de módulos em um medidor de fluxo multicanal que pode medir até 
várias dezenas de tubos diferentes ou um medidor de vazão que tenha maior precisão 
medindo o mesmo tubo com todos os canais. 

O desempenho de baixo fluxo deste módulo é melhor em comparação com nossos 
medidores de vazão anteriores. Pode medir um fluxo que é tão baixo quanto 0.001m / S 
corretamente quando os transdutores PI são usados. 

2.2 Características 

1. Melhor que 1% de precisão, melhor que 0,2% de repetibilidade. 

2. 128 vezes de medição e o software revisado melhoram o desempenho e o fluxo 
indicado é mais estável. 

3. Porta serial RS485 

4. Três entradas analógicas. 

5. Uma saída 4-20mA analógica. 

6. Dois canais de saída da OCT 

7. Capacidade de medir a água de esgoto. 

8. Quatro tipos diferentes de transdutores podem ser usados, além de transdutores 
definidos pelo usuário. 

9. O barramento serial universal interno permite que vários módulos de saída sejam   
conectados a ele. 

10.Todos os parâmetros podem ser solidificados na memória flash. 
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11.Vários módulos de função opcionais a serem escolhidos para adicionar ao módulo 
principal. 

12.Mais de 4 tipos diferentes de protocolos de comunicação suportados pelo mesmo 
tempo, incluem MODBUS, Meter-BUS 

13.Totalizadores de data que podem gravar até 64 conjuntos de dados por dia, 32 
conjuntos de dados por mês. Todos os dados podem ser recuperados usando os 
registros MODBUS 

14.32 registros de dados de ativação e desativação. Os dados podem ser lidos através 
de MODBUS. 

15.Built-in data logger / impressora, totalmente programável com o que deve ser 
impresso, a hora de início, intervalo e tempos de saída. 

16.Largura de pulso programável da saída OCT. 

17 Uma interface paralela para exibição e teclado. 

18 O monitor plug-on-and-off e o módulo do teclado podem ser conectados à porta serial 
do medidor. 

19 Quase o mesmo arranjo de menu faz com que os usuários da versão anterior do 
medidor de vazão sejam muito fáceis de operar.20 A fluid velocity threshold enables 
the identification of the kinds of fluid. 

21. Entradas digitais podem ser inseridas por meio das entradas analógicas. 

22. Um controlador de lote integrado programável completo que pode ser iniciado 
pressionando a tecla e pela entrada nas entradas analógicas ou através do protocolo 
MODBUS.  

23. Fonte de alimentação por 8VDC ~ 36VDC / 50mA ou 10VAC ~ 30VAC / 50mA. 

24. Totalizador de fluxo de período de tempo diário. (consulte o Menu # 80) 
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2.3 Imagem do módulo e sua descrição do terminal 

 

 Terminais（NOTE: Os pinos do terminal podem variar com diferentes módulos） 

 24V+, 24V－  Fonte de energia. 10 ~ 36VAC também é aplicável a estes dois terminais. 

 RS485+, RS485-  Terminais RS485  

 AO+, AO-        Saída analógica, alimentada por loop 

UP+, UP-        Conecte-se ao transdutor a montante 

 DN+, DN-        Conecte-se ao transdutor a jusante 

 GND           "Terra" para os transdutores. NÃO para energia e AO e RS485. Evite fazer 
qualquer conexão da energia ao terminal GND ou o isolamento será 
perdido. 

 T1, T2           Ligue a terminais de sinal do RTD PT100 

. TX1, TX2        Ligue aos terminais de alimentação do RTD PT100  

                 Os terminais de retorno do RTD se conectam ao 'GND' 

 AI3, AI4, AI5      Entradas analógicas, aterramento conectar ao GND ' 

 OCT+, OCT-      Terminais de saída da OCT. OCT está relacionado com Menu78. 

 OCT2+, OCT2- Saídas OCT, relacionado ao MENU79, a configuração de saída RELAY ’ 
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3. Display LCD segmentado a bordo Detalhes 

Cada TUSM-2000-S tem um display LCD de 96 segmentos a bordo, como na figura. É 
apenas para fins de exibição. Há 40 exibe no total. 

A única chave é para a navegação de monitores. 

  

  Numeros. 

  Intensidade do SInal  

   Qualidade do sinal (the Q Value) 

    Fluxo está correndo. 

   Reparo necessário 

*  Direção do fluxo 

*   Sem fluxo ou fluxo abaixo do parâmetro 

*    Bateria carregada  

*  Taxa de Fluxo 

*   Taxa de energia do fluxo  

*   Energia total          

*    Diferença da temperatura 

Pela configuração padrão (0 ou 1 é introduzido para [M3.]), Quando a única tecla é 
pressionada brevemente, o display on-board irá para o próximo display, por exemplo, do 
display 02 para o display 03. Se o display chega a 40, ele vai voltar para exibir 00.  

Quando a tecla é pressionada por mais tempo (3 segundos), a tela irá diretamente para a tela 
00, não importando onde estava antes. 

O display on-board também pode ser configurado para um modo de exibição de varredura 
automática. Por exemplo, se o número 10 for inserido na janela [M3.] (Teclado paralelo ou 
serial, ou o comando para a porta serial necessária), o display integrado será exibido um 
após o outro a partir do display 00> 01> 02…. > 00, automaticamente com um intervalo de 
oito segundos. 
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Quando a exibição estiver no modo de exibição de varredura automática, se a tecla de 
exibição for pressionada, a exibição irá para a exibição "original". Na próxima tecla, o display 
irá para a próxima tela. Se uma tecla longa (mais de 3 segundos) for pressionada, o display 
exibirá 00 diretamente. 

3.1 Tabela de display On-Board 

  

Number Padrão Significado Nota 

00 006789.45  m3 Fluxo Total Positivo O ponto decimal é determinado 

por M33 ， unit em m3 

01    8.3215  m/s Quociente de vazão Unidade: m / s 

02 007658.34  GJ Calor Total Positivo O ponto decimal é determinado 

por M88, unidade por M84 

03 2.3214 KW Taxa de fluxo de calor Unidade determinada por M84 

04 91.4  65.3  ℃ Temperatura de entrada e 

saída 

  

 

05    34.2345 △℃ Diferença de temperatura   

06  000012.14  /h Temporizador de falha Unidade: horas 

07 F-   80  9 Estados Código de erro, intensidade do 

sinal e qualidade 

08    23.15.49 Calendário, hora   

09    07-12-31 Calendário, data   

10 E0  0.1234  Velocidade de fluxo Unidade: m / s 

11 E1  99.876 Taxa de tempo de viagem ％ , entre o tempo de viagem 

medido e calculado 

12 E2  1480.3  A velocidade do fluxo Unidade: m / s 

13 E3  4.0000 Saída analógica atual Unidade: mA 

14 E4  130.24 Resistência Equivalente de 

T1 

Ω 

15 E5  130.56 Resistência equivalente do 

T2 

Ω 

16 E6  15.00 Diâmetro do tubo Milímetro 

17 E7   12.34 Versão do software   

18 12800001 Número de série eletrônico   

19 E9     1 Endereço (ID) Use o M46 para configuração 

20 002345.23   h Temporizador de trabalho 

total 

Unidade: horas 
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21 071219.08 Data de fabricação YYMMDD: HH 

22 88888888  Exibir todos os segmentos   

23 23 A5 F7 89 Entradas na porta serial Para fins de verificação de 

comunicação 

24 L4  Pu-1 O protocolo usado Use M63 para selecionar 

MODBUS RTU / ASCII 

25 L5  1.0000  Escala do medidor (fator do 

medidor) 

  

26 23658933 m3 Fluxo total para o ano   

27 23658933 m3 Fluxo total do mês   

28 L8  56.546 Tempo total de viagem Unidade: EUA 

29 L9  0.0045 Tempo delta Unidade: ns 

30 C0   4503 Tensão Delta 1 Normal entre 3500 ~ 5000, para 

diagnósticos 

31 C1   9034 Tensão Delta 2 Normal entre 7000 ~ 9600, para 

diagnósticos 

32 C2   0.0023 M relógio Deve sempre <0.1 

33 C3  12.435 Entrada atual em AI3 Unidade: mA 

34 C4  0.0001 Entrada atual AI4 Unidade: mA 

35 C5  0.0000 Entrada atual AI5 Unidade: mA 

36 0000234.5 KWh Calor Total Negativo   

37 000045.67 m3 Fluxo total líquido Unidade decimal é determinada 

por M33 

38 000012.34 m3 Fluxo total negativo Unidade decimal é determinada 

por M33 

39 000012.34 m3 Fluxo total do dia Unidade decimal é determinada 

por M33 

 

3.2 On Board Display Error code 

Ao marcar a tela 07, o estado do medidor de vazão será exibido. 

O padrão de exibição é "FxG SS Q" 

Onde SS é a faixa de intensidade do sinal em 00 ~ 99, normal 50 ~ 99, quanto maior, melhor 

     G step of adjusting signals. Normal is a space character. 

     X stands for the error code: 
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      “-” Normal state, equal to ‘R’ 

      “1” signal lower 

      “2” poor signal 

      “3” pipe empty 

      “4” hardware error(s) 

      “5” In signal adjusting 

      “6” Overflow at Frequency Output 

      “7” Over-range for the Analog Output 

      “8” Checksum error of internal data 

      “9” clock or calendar error(s) 

      “A” Parameter checksum error 

      “b” Software checksum error 

“C” Temperature circuits error 

      “d” Reserved 

      “E” Internal timer over flow 

      “F” Analog Inputs over range error 

Se houver mais de um código de erro ao mesmo tempo, os códigos de erro serão exibidos 
um após o outro com o tempo em segundos. 

4. Janelas do Menu 

A interface de usuário do medidor de vazão compreende cerca de 100 janelas independentes 
numeradas por M00, M01, M02 -> M99, M + 0, M + 1 etc. 

  
 
Você não precisa se lembrar de todas as janelas do menu. Apenas lembre-se de que as 
janelas mais usadas por comandos e os números das janelas próximas de algumas janelas 
raramente usadas seriam suficientes. Você sempre pode usar a tecla de subir e descer para 
encontrar a janela certa. 
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Note: 1 Recomenda-se a prática dessas janelas de menu em seu medidor de vazão ao ler 
este capítulo para facilitar a compreensão. 

     2 Para mudar rapidamente para uma janela de menu, basta pressionar a tecla "MENU" 
seguida do número da janela (um número de dois dígitos). Para passar de uma janela 
para outra, use as teclas "UP" ou "Down". 

  

Menu 

window 

No. 

Função 

M00 

Mostra taxa de fluxo e totalizador NET 

Se o totalizador líquido estiver desligado, o valor líquido do totalizador mostrado na 
tela é o valor anterior ao seu desligamento 

Selecione toda a unidade do totalizador no menu M31 

M01 Mostra taxa de fluxo, velocidade 

M02 

Exibir data e hora e totalizador POS (positivo) 

Se o totalizador positivo estiver desligado, o valor do totalizador positivo mostrado 
na tela é o valor anterior ao seu desligamento 

M03 

Exibe a taxa de fluxo de e totalizador NEG (negativo) 

Se o totalizador negativo estiver desligado, o valor do totalizador negativo 
mostrado na tela é o valor anterior ao seu desligamento 

M04 
Exibe data e hora, taxa de fluxo. O método de configuração de data e hora é 
encontrado em MENU60 

M05 Exibe a taxa de energia (calórica instantânea) e energia total (calórica) 

M06 Exibir temperaturas, entrada T1, saída T2  

M07 
Exibir entradas analógicas, AI3 / AI4, valor atual e sua temperatura ou pressão 
correspondente ou valor do nível de líquido 

M08 

Exibir todos os códigos de erro detalhados 

Exibe condições de funcionamento e códigos de erro do sistema. "R" significa 
normal, outros referem-se ao Capítulo 8 para detalhes. 

M09 Exibir o fluxo total de NET atual 

M10 

Janela para entrar no perímetro externo do tubo 

Se o diâmetro externo do tubo for conhecido, pule este menu e vá ao Menu 11 
para inserir o diâmetro externo 

M11 
Janela para inserir o diâmetro externo do tubo. Faixa válida: 0 a 18000 mm. 

Nota: você só precisa inserir o diâmetro externo em M11 ou o periférico em M10 

M12 
Janela para entrar na espessura da parede do tubo 

Você pode pular o menu e inserir o diâmetro interno em M13. 

M13 

Janela para inserir o diâmetro interno do tubo 

Se o diâmetro externo do tubo e a espessura da parede entrarem corretamente, o 
diâmetro interno será calculado automaticamente, não sendo necessário alterar 
nada na janela. 

M14 Janela para selecionar o material do tubo 
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Materiais de tubo padrão (sem necessidade de inserir a velocidade do som do 
material) incluem: 

(0) Aço Carbono  (1) Aço Inoxidável  (2) ferro fundido   (3) ferro dúctil       
(4) cobre       (5) PVC        (6) alumínio    ,(7) amianto   (8) fibra de vidro   

(9) outros (precisa digitar a velocidade do som do material em M15) 

M15 
Janela para inserir a velocidade do material do tubo, apenas para materiais de 
tubos não padronizados 

M16 

Janela para selecionar o material de revestimento, selecione nenhum para tubos 
sem qualquer revestimento. 

Materiais de revestimento padrão (sem necessidade de inserir a velocidade do 
som do revestimento) incluem: 

(1) Piche Epoxy  (2) Borracha  (3) Argamassa   (4) Polipropileno   

(5) Poliestirol   (6) Poliestireno  (7) Polester    (8) Polietileno  (9) Ebonite  
(10) Teflon     (11) (precisa digitar a velocidade do som do material em M17) 

M17 Janela para inserir a velocidade do material do revestimento não padrão. 

M18 Janela para inserir a espessura do revestimento, se houver um revestimento 

M19 Janela para inserir a espessura do ABS da parede interna do tubo 

M20 

Janela para selecionar o tipo de fluido 

Para líquidos padrão (não é necessário entrar na velocidade do som: 

(0) Água      (1) Água do mar    (2) Querosene 

(3) Gasolina    (4) Óleo combustível      (5) Óleo cru  

(6) Propano em -45ºC   (7) Butano em 0ºC  

(8) Outros líquidos (precisa inserir velocidade de som em M21 e viscosidade em 
M22)   (9) Óleo Diesel   (10) óleo de rodízio       (11) Óleo de amendoin  
(12) #90 Gasolina (13) #93 Gasolina  (14) Alcohol  (15) Água quente em 125ºC 

M21 Janela para inserir a velocidade do som de líquido não padronizado, usada 
somente quando o item de opção 8 "Outros" for selecionado em M20 

M22 Janela para inserir a viscosidade dos líquidos não padronizados, usada somente 
quando o item de opção 8 "Outros" for selecionado em M20 

M23 

Janela para a seleção do tipo de transdutor, existem 22 tipos da seguinte 

0.       Padrão M         (Tamanho Médio) 

1.       Inserção Tipo C 

2.       Padrão S 

3.       Tipo Usuário 

4.       Padrão B 

5.       Inserção tipo B(45) 

6.       Padrão L     (Transdutores do tamanho grande) 

7.       JH-Polysonics 

8.      Padrão-HS   (transdutor pequeno para medidor de vazão de mão) 

9.      Padrão-HM  (transdutor médio para medidor de vazão portátil) 

10.   Padrão-M1  (transdutor de tamanho médio #1) 

11.   Padrão -S1   (transdutor de tamanho pequeno #1) 
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12.   Padrão -L1   (transdutor de tamanho grande #1) 

13.   PI-Tipo       

14.   FS410        (transdutor de tamanho médio para medidor de vazão FUJI) 

15.   FS510        (Transdutor grande para medidor de vazão FUJI)  

16.   Clamp-on TM-1 (Transdutor de tamanho médio para instrumento Taosonics) 

17.   Inserção TC-1  (para instrumento Taosonic) 

18.   Clamp-on TS-1  (tamanho pequeno para o instrumento de Taosonics)  

19.   Reservado 

20.   Clamp-on TL-1   (Para instrumento Taosonics) 

21.   Inserção TLC-2  (Para instrumento Taosonics) 

Se o transdutor do tipo usuário estiver selecionado, você precisará inserir mais 4 
parâmetros de cunha do tipo usuário que descrevam os transdutores do usuário. 

Se o transdutor do tipo PI for selecionado, você precisará inserir mais 4 
parâmetros do transdutor tipo PI que descrevam os transdutores do tipo PI  

M24 

Janela para selecionar os métodos de montagem do transdutor 

Quatro métodos podem ser selecionados:  

(0) Método-V  (1) Método-Z   (2) Método-N  (3) Método-W 

M25 Exibe o espaçamento ou distância de montagem do transdutor 

M26 

(1) Um interruptor para os parâmetros na memória flash será carregado quando a 
energia for ligada. A opção padrão é que os parâmetros serão carregados. Se 
este interruptor não estiver ligado, o sistema tentará usar os parâmetros na 
RAM do sistema, se estes parâmetros estiverem ok, caso contrário, o sistema 
carregará os parâmetros na memória flash.  

(2) Função para armazenar os parâmetros atuais na memória flash, para que 
esses parâmetros sejam solidificados e sejam carregados como os parâmetros 
padrão toda vez que a energia é ligada. 

 

 

M27 

Entrada para armazenar ou restaurar a partir da memória Flash interna, até 9 
configurações de parâmetro de tubo diferentes 

Para salvar ou carregar o parâmetro de configuração atual, use as teclas para 
cima ou para baixo para alterar o número do endereço, pressione a tecla "ENT" e 
use as teclas para baixo ou para cima para selecionar para salvar ou carregar da 
memória. 

M28 
Entrada para determinar se deve ou não manter o último bom valor quando ocorrer 
uma condição de mau sinal. YES é a configuração padrão.  

M29 

Entrada para configurar o limite de sinal vazio. Quando o sinal é menor que esse 
limite, o tubo é considerado como tubo vazio e o medidor de vazão não totaliza o 
fluxo. 

Isto é baseado no fato de que, para a maioria das ocasiões, quando o tubo está 
vazio, o transdutor ainda receberia sinal, apenas menor que o normal. Como 
resultado, o medidor de vazão mostraria operação normal, o que não está correto. 

Certifique-se de que o valor inserido deve ser menor que a intensidade normal do 
sinal. Quando muitos sinais ruidosos são recebidos, para garantir que o medidor 
de vazão não totalize incorretamente o fluxo, também deve haver um limite "Q" em 
M.5 
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M30 
Window for selecting unit system. The conversion English to Metric or vice versa 
will not affect the unit for totalizers. 

M31 

Janela para selecionar o sistema de unidade de vazão. 

A taxa de fluxo pode estar em  

0. Metro Cúbico                  (m3) 

1. Litro                          (l) 

2. Galão Americano              (gal) 

3. Galão Imperial                 (igl)  

4. Milhões de Galões Americanos  (mgl) 

5. Pés Cúbicos                  (cf) 

6. USA Barril Líquido             (bal) 

7. Barril de Óleo                 (ob) 

A unidade de fluxo em termos de tempo pode ser por dia, por hora, por minuto ou 
por segundo. Portanto, há 32 unidades de vazão diferentes no total para seleção. 

M32 
Janela para selecionar a unidade de totalizadores. As unidades disponíveis são as 

mesmas que as do M31 

M33 Janela para definir o fator multiplicador do totalizador 

M34 O fator de multiplicação varia de 0,001 a 10000. O padrão de fábrica é 1 

M35 Ligue ou desligue o totalizador NET 

M36 Ligue ou desligue o totalizador POS (positivo) 

M37 

(1) Totalizer reset 

(2) Restore the factory default settings parameters. Press the dot key followed by 
the backspace key. Attention, It is recommended to make note on the parameters 
before doing the restoration  

M38 
Totalizador manual usado para facilitar a calibração. Pressione uma tecla para iniciar e 

pressione uma tecla para parar o totalizador manual. 

M39 Seleção de idioma de interface. 

M3. 
A seleção também pode ser alterada automaticamente pelo sistema, se o display LCD 

inglês for usado como dispositivo de exibição. 

M40 

Configuração para display LCD segmental local. Digite 0 ou 1 para o modo não auto-scan; 

Digite 2 ~ 39 para o modo de varredura automática. No modo de escaneamento 

automático, o monitor escaneará automaticamente a exibição de 00 para o número 

digitado do display LCD segmentar local. 

M41 
Valor estável do amortecedor de vazão. O parâmetro de amortecimento varia de 0 a 999 

segundos. 

M42 0 significa que não há amortecimento. Padrão de fábrica é de 10 segundos 

M43 Taxa de vazão baixa (ou vazão zero) para evitar acúmulo inválido. 

M44 Configure um viés de fluxo. Geralmente este valor deve ser 0. 

M45 
Fator de escala da taxa de fluxo. O valor padrão é "1". 

Mantenha este valor como "1", quando nenhuma calibração foi feita.  

M46 
Número de identificação do endereço de rede. Qualquer número inteiro pode ser 
inserido, exceto 13 (0DH, retorno de transporte), 10 (0AH, alimentação de linha), 
42 (2AH), 38, 65535. 
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Cada conjunto do instrumento em um ambiente de rede deve ter um IDN 
exclusivo. Por favor, consulte o capítulo para comunicação.  

M47 

Bloqueio de sistema para evitar a modificação dos parâmetros do sistema. 

Se a senha for esquecida, você pode enviar um comando "LOCK0" para a entrada 
serial para desbloquear. Ou você pode escrever 0 para REGISTER49-50 no 
protocolo MODBUS. 

M48 
Entrada para linearidade corrigindo entradas de dados. Usando esta função, a não 
linearidade do medidor de vazão será corrigida. A correção dos dados deve ser 
obtida por meio de calibração cuidadosa.  

M49 
Exibe o conteúdo de entrada para a porta serial. 

Ao verificar os displays, você pode saber se a comunicação está ok.  

M50 

Switches para o registrador de dados integrado. Existem 22 itens diferentes que 
podem ser escolhidos. Para ativar esta função, selecione ‘SIM’, o sistema 
solicitará a seleção dos itens. Há 22 itens disponíveis. Ativar todos os itens que 
você deseja gerar  

M51 

Janela para configurar o tempo da função de saída programada (data logger ou 
Thermo-printer). Isso inclui hora de início, intervalo de tempo e quantas vezes de 
saída. Quando um número maior do que 8000 inserido para os tempos de saída, 
isso significa que a saída será mantida sempre. O intervalo de tempo mínimo é de 
1 segundo e o máximo é de 24 horas. 

M52 

Controle de direção de registro de dados.  

(1) Se ‘Send to RS485’ for selecionado, todos os dados produzidos pelo 
registrador de dados serão transmitidos através da interface RS-232 / RS485 

(2) Se ' To the internal serial BUS ' for selecionado, os dados serão transmitidos 
para o barramento serial interno, o que permite que uma impressora térmica ou 
um módulo de saída analógica de 4-20mA seja conectado a ela..  

M53 
Exibir entradas analógicas, AI5, valor atual e sua temperatura ou pressão 
correspondente ou valor do nível de líquido. 

M54 
Configuração de largura de pulso para a saída OCT (OCT1). Mínimo é 6 mS, 
máximo é 1000 mS 

M55 

Selecione o modo de saída analógica (loop de corrente de 4-20 mA ou CL). 
Opções disponíveis: 

(0) modo de saída 4-20 mA (configuração da faixa de saída de 4-20 mA) 

(1) modo de saída de 0-20mA (configure a faixa de saída de 4-20mA, este modo 
só pode ser usado com o medidor de vazão da Versão-15) 

(2) controles de porta serial 0-20mA 

(3) velocidade do som de fluido correspondente 4-20mA 

(4) modo 20-4-20mA 

(5) modo 0-4-20mA (só pode ser usado com o medidor de vazão da Versão-15) 

(6) modo 20-0-20mA (só pode ser usado com o medidor de vazão da versão-15) 

(7) 4-20mA correspondente velocidade de fluxo 

(8) 4-20mA taxa de fluxo de calor correspondente 

M56 

Valor de saída de 4mA ou 0mA,  

Defina o valor que corresponde à corrente de saída de 4mA ou 0mA (4mA ou 0mA 
é determinado pela configuração em M55) 

M57 Valor de saída de 20mA, 
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M58 Defina o valor que corresponde à corrente de saída de 20mA 

M59 Verificação de loop atual 

M60 Verifique se o loop de corrente está calibrado corretamente. 

M61 Exibe a corrente de saída atual do circuito de loop de corrente. 

M62 
Data e hora do sistema de configuração. Pressione ENT para modificação. Use a 

tecla de ponto para pular os dígitos que não precisam de modificação. 

M63 
Exibir informações da versão e número de série eletrônico (ESN) exclusivo para 

cada medidor de vazão. 

M64 

Faixa de valores AI3. 

Usado para inserir valores de temperatura / pressão que correspondem à corrente 
de entrada de 4mA e 20mA. Os valores de exibição não têm unidade, para que 
possam apresentar qualquer parâmetro físico.   

M65 

Faixa de valores AI4. 

Usado para inserir valores de temperatura / pressão que correspondem à corrente 
de entrada de 4mA e 20mA. 

M66 

Faixa de valores AI5. 

Usado para inserir valores de temperatura / pressão que correspondem à corrente 
de entrada de 4mA e 20mA. 

M67 

Janela para configurar a faixa de freqüência (limite inferior e superior) para a 
função de saída de freqüência. O intervalo válido é de 0 Hz a 9999 Hz. O valor 
padrão de fábrica é 0-1000 Hz. 

Para medidores de vazão da Versão-12, Versão-13, Versão-14, você precisa de 
um módulo de hardware, que deve ser conectado ao Barramento de Expansão 
Serial, para a função de saída de frequência. Por favor lembre-se de pedir o 
módulo se você precisar de função de saída de freqüência. 

Para o medidor de vazão da Versão-15, você precisa indicar em seus pedidos que 
você precisa da função de frequência; Caso contrário, você receberá um medidor 
de vazão que não possui circuitos de saída de freqüência. 

M68 
Janela para configurar o valor mínimo da taxa de fluxo que corresponde ao limite 
de frequência inferior da saída de frequência.  

M69 
Windows para configurar o valor máximo da taxa de fluxo que corresponde ao 
limite de frequência superior da saída de frequência. 

M70 
Controle de luz de fundo da tela LCD. O valor inserido indica quantos segundos a 
luz de fundo estará ligada com cada tecla pressionada. Se o valor de entrada for 
maior que 50000 segundos, significa que a luz de fundo continuará sempre ligada. 

M71 
Controle de contraste de LCD. O LCD ficará mais escuro ou mais claro quando um 
valor for inserido.  

M72 
Temporizador de trabalho. Pode ser apagado pressionando a tecla ENT e, em 
seguida, selecione SIM.. 

M73 

Janela para configurar o limite inferior da taxa de fluxo para o Alarme # 1. 

Quando a taxa de fluxo está abaixo do valor definido, o Alarme # 1 é igual a 
"ligado" 

M74 

Janela para configurar o limite superior da taxa de fluxo para o alarme nº 1. 

Quando a taxa de fluxo está acima do valor definido, o Alarme # 1 é igual a "ligado" 

Existem dois alarmes no medidor de vazão, e cada alarme pode ser apontado para 
dispositivos de saída de alarme, como a saída BUZZER ou OCT ou a saída 
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RELAY. Por exemplo, se você quiser que o Alarme # 1 seja enviado pelo circuito 
OCT, você precisa ajustar M78 no item de seleção 6. 

M75 Janela para configurar o limite inferior da taxa de fluxo para o Alarme # 2. 

M76 Janela para configurar o limite superior da taxa de fluxo para o Alarme # 2. 

M77 

Configuração da campainha. 

Se uma fonte de entrada apropriada for selecionada, a campainha soará quando o 
evento de disparo ocorrer. As fontes de disparo disponíveis são: 

0. No Signal           1. Poor Signal      

2. Not Ready (No*R)    3. Reverse Flow        4. AO Over 100%     

5. FO Over 120%       6. Alarm #1           7. Reverse Alarm #2 

8. Batch Control        9. POS Int Pulse       10.NEG Int Pulse 

11.NET Int Pulse       12.Energy POS Pulse   13.Energy NEG Pulse 

14.Energy NET Pulse   15.MediaVel=>Thresh  16.MediaVelo<Thresh 

17.ON/OFF viaRS232   18.Daily Timer (M51)  19.Timed alarm #1   

20. Timed alarm #2     21.Batch Totalizer Full  22. M51 Timer  

23. Key Stroking ON    24.Disable BEEPER   

M78 

Configuração de OCT (Open Collect Transistor Output) / OCT1 

Ao selecionar uma fonte de entrada adequada, o circuito OCT será fechado 
quando o evento de disparo ocorrer. As fontes de disparo disponíveis são: 

0. No Signal         1. Poor Signal      

2. Not Ready(No*R)  3. Reverse Flow     4. AO Over 100%     

5. FO Over 120%    6. Alarm #1         7. Reverse Alarm #2 

8. Batch Control     9. POS Int Pulse     10.NEG Int Pulse 

11.NET Int Pulse    12.Energy POS Pulse  13.Energy NEG Pulse 

14.Energy NET Pulse  15.MediaVel=>Thresh  16.MediaVelo<Thresh 

17.ON/OFF viaRS232  18. Daily Timer (M51)  19.Timed alarm #1   

20. Timed alarm #2     21.Batch Totalizer Full   

22. Periodically M51 Timer  23. Oct Not Using 

O circuito OCT não gera tensão na saída. Deve ser conectado com um poder 
externo e pull-up resistente para algumas ocasiões.  

When the OCT circuit is close, it will draw current. The maximum current shall not 
be over 100mA.  

Attention: the maximum voltage applied to OCT can not be over 80 volts.   

M79 

Configuração de relé ou OCT2 

Ao selecionar uma fonte de entrada adequada, o RELAY será fechado quando o 
evento de disparo ocorrer 

As fontes de disparo disponíveis são: 

0. No Signal       1. Poor Signal      

2. Not Ready(No*R)  3. Reverse Flow     4. AO Over 100%     

5. FO Over 120%     6. Alarm #1        7. Reverse Alarm #2 

8. Batch Control      9. POS Int Pulse    10.NEG Int Pulse 

11.NET Int Pulse     12.Energy POS Pulse  13.Energy NEG Pulse 
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14.Energy NET Pulse  15.MediaVel=>Thresh  16.MediaVelo<Thresh 

17.ON/OFF viaRS232  18. Timer (M51 Daily)  19.Timed alarm #1   

20. Timed alarm #2     21.Batch Totalizer Full   

22. Periodically M51 Timer  23. Disable Relay 

O RELAY é do tipo SPST (Single pole, single throw). É classificado para 110VAC 
max e tem uma classificação atual de 0,5A carga resistiva. 

É altamente recomendável que um relay salvo seja utilizado sempre que uma 
grande carga resistiva ou carga indutiva for controlada. 

Nota. Para tornar a interface do usuário compatível com a versão anterior, o nome 
RELAY foi usado diferente de OCT2, mas na verdade é uma saída da OCT. 

M80 

Janela para selecionar o sinal trigonometrado para o controlador de lote interno. 
Fontes trigonométricas disponíveis: 

0. Key input         (press ENT key to start the batch controller) 

1. Serial port 

2. AI3 rising edge     (when AI3 receives 2mA or more current) 

3. AI3 falling edge     (when AI3 stop receiving 2mA or more current) 

4. AI4 rising edge     (when AI3 receives 2mA or more current) 

5. AI4 falling edge    (when AI3 stop receiving 2mA or more current) 

6. AI5 rising edge     (when AI3 receives 2mA or more current) 

7. AI5 falling edge    (when AI3 stop receiving 2mA or more current) 

8.Timer periodically   (define the start time and interval time in M51) 

9.Timer daily        (define the start time and interval time in M51) 

Para o sinal de corrente analógica de entrada, 0 mA indica "0" e 4mA indica "1". 

Ao selecionar o item # 8, o totalizador de lote pode ser iniciado periodicamente 
pelo temporizador interno localizado em Menu51. Quando o totalizador de lote 
está cheio, um sinal que indica que o lote está cheio pode ser direto para os 
terminais OCT ou RELAY para parar a bomba ou outros dispositivos. 

Ao selecionar o item 9, o totalizador de lote poderia atuar como totalizador, que 
funcionaria apenas por um período do dia, de modo que um sinal de alarme 
pudesse ser produzido se o fluxo total durante esse período de tempo uma 
quantidade certa. Por exemplo, se você quiser que um sinal de alarme que 
represente o fluxo total seja superior a 100 metros cúbicos durante o período de 
todos os dias, das 20:00 às 06:00, as configurações são como 

  M51 start time =20:00:00 

  M51 interval  =10:00:00 

  M51 log times =9999    (means always) 

  M80 select item #9 

  M81 input 100         (Unit is defined in M30,M31,M32) 

M81 

Controlador de lote interno 

Defina o valor do fluxo de lote (dose) 

A saída interna do controlador de lote pode ser direcionada para os circuitos de 
saída OCT ou RELAY. 

M81 e M80 devem ser usados juntos para configurar o controlador de lote. 

Nota: Como o período de medição é de 500 ms, o fluxo para cada DOS deve ser 
mantido em 60 segundos para obter uma precisão de 1% da dose. 
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M82 

Visualize o totalizador de fluxo diário, mensal e anual e o valor do totalizador de 
energia térmica. 

Os valores do totalizador e os erros dos últimos 64 dias, dos 32 últimos 32 meses 
e dos últimos 2 anos são armazenados na memória RAM. Para visualizá-los, use 
as teclas ‘ENT’ e ‘UP’ ‘Down’. 

M83 

Função de alteração automática para compensação offline automática. 

Selecione "SIM" para ativar essa função, selecione "NÃO" para desativá-la. 

Quando a função está ativada, o medidor de vazão estimará o fluxo médio não 
contado (ou "perdido") durante a sessão off-line e adicionará o resultado ao 
totalizador. 

A estimativa do fluxo não contabilizado é feita calculando-se o produto do período 
de tempo off-line e a taxa de fluxo média, que é a média da taxa de vazão antes de 
entrar no modo off-line e a que ocorre após a linha. 

M84 
Definir a unidade de energia térmica:  

0. GJ    1. KC       2.KWh     3. BTU 

M85 

Selecione fontes de temperatura 

0.       from T1,T2 (default) 

1.       from AI3,AI4 

M86 

Selecione o valor específico de calor. 

O padrão de fábrica é "GB". Sob esta configuração, o medidor de vazão irá 
calcular a entalpia da água com base no padrão internacional. 

específico fixo 'e insira o valor de calor específico do fluido.  

M87 Ligue ou desligue o totalizador de energia. 

M88 
Selecione o fator de multiplicação do totalizador de energia térmica. 

O padrão de fábrica é "1".  

M89 
1. Indique a diferença de temperatura 

2. Janela para inserir a menor diferença de temperatura. 

M90 

Exibir as intensidades do sinal S (uma para upstream e uma para downstream) e o 
valor Q da qualidade do sinal. 

A intensidade do sinal é apresentada entre 00.0 e 99.9, quanto maior o valor, 
maior será a força do sinal e mais leituras confiáveis serão feitas.  

O valor Q é apresentado por 00 a 99, quanto maior, melhor. Deve ser pelo menos 
maior que 50 para operações normais. 

M91 

Exibe a taxa de tempo entre o tempo total de trânsito medido e o tempo calculado. 
Se os parâmetros do tubo forem inseridos corretamente e os transdutores 
estiverem instalados corretamente, o valor da taxa deverá estar no intervalo de 
100 ± 3%. Caso contrário, os parâmetros inseridos e a instalação do transdutor 
devem ser verificados. 

M92 
Exibe a velocidade estimada do som do fluido. Se esse valor tiver uma diferença 
óbvia com a velocidade real do som do fluido, os parâmetros do tubo inseridos e a 
instalação do transdutor devem ser verificados novamente. 

M93 Exibe o tempo total de trânsito e o tempo delta (diferença do tempo de trânsito) 

M94 
Exibe o número de Reynolds e o fator de tubulação usado pelo programa de 
medição de vazão. O fator de tubulação é calculado com base na relação entre a 
velocidade média da linha e a velocidade média da seção transversal. 

M95 (1) Mostrar os totalizadores de energia positiva e negativa 
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(2) Ao entrar nesta janela, a função de exibição circular será iniciada 
automaticamente. As seguintes janelas serão exibidas uma a uma, cada janela 
permanecerá por 8 segundos: M95>>M00>>M01>>M02>>M02>> 
M03>>M04>>M05>>M06>>M07>>M08>>M90>>M91>>M92>> M93>> 
M94>>M95. Esta função permite ao usuário visitar todas as informações 
importantes sem qualquer ação manual. 

Para parar esta função, basta pressionar uma tecla. Ou mude para uma janela 
diferente da M95. 

M96 
Esta não é uma janela, mas um comando para a impressora térmica para avançar 

5 linhas de papel. 

M97 Esta não é uma janela, mas um comando para imprimir os parâmetros do tubo. 

M98 

Por padrão, os dados produzidos serão direcionados para o barramento serial 

interno (impressora térmica). Você também pode direcionar esses dados para a 

porta de comunicação serial. 

M99 
Esta não é uma janela, mas um comando para imprimir as informações de 

diagnóstico. 

M+0 
Navegue pela data e hora de ativação e desativação do instrumento gravado com 

a taxa de fluxo no momento da ativação e desativação do instrumento. 

M+1 Exibe o tempo total de trabalho do medidor de vazão. 

M+2 
Quando a bateria de reserva é removida, o tempo total de trabalho será redefinido 

para zero. 

M+3 Exibe a última data e hora de desligamento 

M+4 Exibe a última taxa de fluxo de desligamento 

M+5 

Uma calculadora científica para a conveniência do trabalho de campo. 

Todos os valores estão em precisão única. 

A calculadora pode ser usada enquanto o medidor de vazão está conduzindo a 
medição de vazão. 

A densidade da água e a temperatura do PT100 também podem ser encontradas 
nesta função. 

M+6 

Definir limiar de velocidade do som de fluido 

Sempre que a velocidade do som estimada (exibida em M92) exceder esse limite, 
um sinal de alarme será gerado e transmitido para BUZZER, OCT ou RELAY. 

Esta função pode ser usada para produzir um alarme ou saída quando o material 
fluido muda. 

M+7 Exibe o fluxo total para este mês (somente para o tempo passado) 

M+8 Exibe o fluxo total para este ano (somente para o tempo passado) 

M+9 
Exibe o tempo total não útil em segundos. O cronômetro total de falhas também 
incluirá o tempo quando a energia for desligada, se a bateria de backup for 
aplicada. 

M.2 Entrada para solidificar o ponto zero. Protegido por senha. 

 

 

M.5 

Configurar o limite do valor Q.  

Se o Q atual estiver abaixo desse limite, a taxa de fluxo será definida como 0. 

Esta função é útil quando o medidor de vazão é instalado em ambientes 
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barulhentos ou em tubulações.  

M.8 As taxas máximas de fluxo para hoje e este mês.  

M.9 Testador de porta serial com saída de comando CMM por muito segundo. 

M-0 Entrada no hardware ajustando as janelas apenas para o fabricante   

M-1 Ajuste de saída 4-20mA 

M-2 Calibração 4mA para entrada AI3 

M-3 Calibração 20mA para entrada AI3 

M-4 Calibração de 4 mA para entrada AI4 

M-5 Calibração 20mA para entrada AI4 

M-6 Calibração 4mA para entrada AI5 

M-7 Calibração de 20mA para entrada AI5 

M-8 Baixa temperatura Configuração zero para o PT100 

M-9 Configuração Zero de temperatura mais alta para o PT100 

M-A Calibração de temperatura a 50 ℃ 

M-B Calibração de temperatura a 84,5 ℃ 

Note  1. Janelas em vermelho são novas em comparação a antiga versão do medidor de vazão 

      2. Janelas em azul são janelas relacionadas a energia 

      3. O termo totalizador também é chamado de acumulador.   

  

5. Montando e Calculando 

5.1 Configurando os Parametros 

 

Os seguintes parâmetros precisam ser configurados para uma medição adequada: 

(1) Diâmetro externo da tubulação 

(2) Espessura da parede do tubo 

(3) Materiais de tubulação (para materiais de tubulação não padrão *, a velocidade do som para o material 

também deve ser configurada) * Materiais de tubulação padrão e líquidos padrão referem-se àqueles 

com parâmetros de som que já foram programados no software do medidor de vazão , portanto, não 

há necessidade de configurá-los 

(4) Material de revestimento e sua velocidade de som e espessura, se houver qualquer forro. 

(5) Tipo de líquido (para líquidos não-padrão, a velocidade do som do líquido também é necessária) 

(6) Tipo de transdutor adaptado ao medidor de vazão. Geralmente, os transdutores de conexão padrão 

M1 serão a opção selecionada. 

(7) Métodos de montagem do transdutor (o método V ou o método Z é a opção comum) 

(8) Verifique o espaço exibido no M25 e instale os transdutores de acordo. 
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(9) Armazene a configuração dos parâmetros 

 

Para materiais padrão de tubos e líquidos padrão, recomenda-se a seguinte configuração detalhada 

passo-a-passo. 

(1) Pressione as teclas MENU   1   1  para entrar na janela M11 para inserir os dígitos do diâmetro 

externo do tubo e, em seguida, pressione ENT. 

(2) Pressione a tecla ▼/- para entrar na janela M12 para introduzir os dígitos para o diâmetro externo do 

tubo e, em seguida, pressione ENT.   

(3) Pressione a tecla  ▼/- para entrar na janela M14 e pressione ENT para entrar no modo de seleção de 

opções. Use as teclas ▲/+ e ▼/- para rolar para cima e para baixo até o material de tubo pretendido e, 

em seguida, pressione ENT.  

(4) Pressione a tecla ▼/- para entrar na janela M16, pressione  ENT para entrar no modo de seleção de 

opção, use as teclas ▲/+  e ▼/-  para rolar para cima e para baixo até o material de revestimento e 

ENT. Selecione "No Liner", se não houver forro. 

(5) Pressione a tecla▼/- para entrar na janela M18, pressione a tecla ENT para inserir a espessura do 

revestimento e, em seguida, pressione a tecla ENT (se houver revestimento) 

(6) Pressione a tecla ▼/- para entrar na janela M20, pressione ENT para entrar no modo de seleção de 

opção, use as teclas ▲/+ e ▼/- para rolar para cima e para baixo até o líquido adequado e, em 

seguida, pressione ENT 

(7) Pressione a tecla  ▼/- para entrar na janela M23, pressione ENT para entrar no modo de seleção de 

opção, use as teclas ▲/+ and ▼/-  para rolar para cima e para baixo até o tipo de transdutor 

adequado e pressione ENT 

(8) Pressione a tecla  ▼/- para entrar na janela M24, pressione ENT para entrar no modo de seleção de 

opção, use as teclas ▲/+ e ▼/- para rolar para cima e para baixo até o método adequado de 

montagem do transdutor e, em seguida, pressione ENT. 

(9) Pressione a tecla  ▼/- para entrar na janela M25 e verificar o espaço de instalação. 

(10) Pressione a tecla MENU  2   6  para armazenar a configuração dos parâmetros (consulte M26)    

(11) Pressione a tecla MENU  9   0  Para verificar a força e a qualidade do sinal, quanto maior o valor, 

melhor. Geralmente a força do sinal deve ser melhor que 60.0, e a qualidade do sinal deve ser melhor que 

50.0. 

(12) Pressione a tecla MENU  9   1  para verificar a taxa de tempo, o valor da razão deve estar na faixa 

de 100 ± 3% 

(13) Pressione a tecla MENU  0   8  Para verificar o status de trabalho, "R" significa trabalhar bem 

(14) Pressione a tecla MENU  0   1  para verificar os dados de medição. 

 

Note: 1. Para a medição de calor, conecte o PT100 que foi instalado no fornecimento de água e o tubo de 

retorno de água ao terminal T1, TX1, T2, TX2, GND. 

2. Depois de definir o parâmetro, lembre-se de armazenar o parâmetro no MENU 26, para evitar que 

o parâmetro perca depois de desligar. 
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5.2 Allocação da Montagem dos Transdutores 

O primeiro passo no processo de instalação é a seleção de uma localização ideal para obter uma medição 

mais precisa. Para que isso seja concluído de forma eficaz, seria aconselhável um conhecimento básico 

sobre a tubulação e seu sistema de encanamento.. 

 

Uma localização ideal seria definida como um comprimento de tubo reto cheio de líquido a ser medido. A 

tubulação pode estar na posição vertical ou horizontal. A tabela a seguir mostra:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemplos de locação otimizada. 

Princípios para a seleção de uma localização ideal 

(1) Instale os transdutores em um comprimento maior do tubo reto. Quanto mais longo melhor, e 

certifique-se de que o tubo está completamente cheio de líquido. 

(2) Certifique-se de que a temperatura no local não exceda a faixa dos transdutores. De um modo geral, 

quanto mais próximo da temperatura ambiente, melhor. 

(3) Pegue o tubo em falta. Selecione um comprimento reto de um tubo relativamente novo. Se a condição 

L up L dn

L up L dn

L up

L up

L up

L dn

L dn

L dn

Piping Configuration
       and
Transducer Position 

Upstream 
Dimension

Downstream 
Dimension

L dn

x Diameters

L up

x Diameters

10D 5D

10D

10D

12D

20D

20D 5D

5D

5D

5D

5D

L up L dn

30D 5D

L up L dn

 

http://www.vectus.com.br/


                                                        VEC-TUSM-2000-S User Manual 

www.vectus.com.br  

Para honra e glória de ΙҲΘγΣ  

 

26 

não for satisfatória, considere a espessura da incrustação como parte do revestimento para um melhor 

resultado. 

(4) Alguns tubos possuem um tipo de revestimento de plástico, e entre o tubo externo e o revestimento 

pode haver uma certa diferença de espessura que impedirá que as ondas ultra-sônicas viajem 

diretamente. Tais condições tornarão a medição muito difícil. Sempre que possível, tente evitar esse tipo 

de tubulação. Se impossível, experimente nossos transdutores plug-in instalados permanentemente no 

tubo, fazendo furos no tubo enquanto o líquido está sendo executado no interior do tubo. 

 

5.3 Instalação dos Trandutores 

Os transdutores usados pelo medidor de vazão ultra-sônico da série TUSM-2000 são feitos de cristais 

piezelétricos para transmitir e receber sinais ultrassônicos através da parede do sistema de tubulação de 

líquido. A medição é realizada medindo a diferença do tempo de viagem dos sinais ultra-sônicos. Como a 

diferença é muito pequena, o espaçamento e o alinhamento dos transdutores são fatores críticos para a 

precisão da medição e o desempenho do sistema. Cuidados meticulosos devem ser tomados para a 

instalação dos transdutores. 

 

Passos para a instalação dos transdutores 

(1) Localize uma posição ideal onde o comprimento do tubo reto é suficiente e onde os tubos estão em 

condições favoráveis, por exemplo, tubos novos sem ferrugem e facilidade de operação. 

(2) Limpe qualquer poeira e ferrugem. Para um melhor resultado, é altamente recomendável polir o tubo 

com uma lixadeira.. 

(3) Aplique o acoplador adequado ao local onde os transdutores serão instalados e não deixe nenhum 

espaço entre a superfície da tubulação e os transdutores.. 

 

Cuidado extra deve ser tomado para evitar partículas de areia ou poeira deixadas entre a superfície 

externa do tubo e os transdutores.. 

 

Para evitar bolhas de gás dentro da parte superior do tubo, os transdutores devem ser instalados 

horizontalmente ao lado do tubo. 
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5.3.1 Cabeamento dos Transdutores 

 

 

 

5.3.2 Espaçamento dos Transdutores 

 

O valor de espaçamento mostrado na janela de menu M25 refere-se à distância do espaçamento interno 

entre os dois transdutores. O espaçamento real dos transdutores deve ser o mais próximo possível do 

valor de espaçamento. 

 

5.3.3 Método de Instalação V 

 

A instalação do método em V é o modo mais abrangente para medições diárias com diâmetros internos de 

tubulação de 15 mm a 200 mm. É também chamado de modo reflexivo. 
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5.3.4 Método de Instalação Z 

 
O método Z é comumente usado quando o diâmetro do tubo está acima de 200 mm. 

5.3.5 Método de Instalação W 

 
O método W é normalmente usado em tubos com um diâmetro de 15 mm a 50 mm. 
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5.3.6 Método de Instalação N 

 
Método raramente utilizado.  
 

5.4 Checkup de Instalação 

Através da verificação da instalação, pode-se verificar a intensidade do sinal de recepção, o valor Q da 

qualidade do sinal, a diferença do tempo de viagem dos sinais, a velocidade estimada do líquido, o tempo 

de deslocamento dos sinais e a razão calculada do tempo de viagem. Portanto, o melhor resultado de 

medição e maior tempo de execução do instrumento pode ser alcançado. 

 

5.4.1 Intensidade do Sinal 

 

Intensidade do sinal indica a amplitude de recepção de sinais ultra-sônicos por um número de 3 dígitos. 

[00.0] significa que não há sinal detectado e [99.9] refere-se à intensidade máxima do sinal que pode ser 

recebida.  

 

Embora o instrumento funcione bem se a intensidade do sinal estiver entre 50,0 e 99,9, uma intensidade 

de sinal mais forte deve ser buscada, porque um sinal mais forte significa um resultado melhor. Os 

seguintes métodos são recomendados para obter sinais mais fortes: 

(1) Relocalize uma localização mais favorável, se a localização atual não for boa o suficiente para uma 

leitura de fluxo estável e confiável ou se a intensidade do sinal for inferior a 60,0. 

(2) Tente polir a superfície externa do tubo e aplique mais acoplador para aumentar a intensidade do sinal. 
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(3) Ajuste os transdutores na vertical e na horizontal enquanto verifica a intensidade variável do sinal, pare 

na posição mais alta e verifique o espaçamento dos transdutores para garantir que o espaçamento dos 

transdutores seja o mesmo do que o M25 mostra. 

 

5.4.2 Qualidade do sinal 

 

A qualidade do sinal é indicada como o valor Q no instrumento. Um valor Q mais elevado significaria uma 

relação sinal / ruído mais elevada (abreviação de SNR) e, consequentemente, um maior grau de precisão 

seria alcançado. Sob condições normais de tubulação, o valor Q está na faixa de 60.0-90.0, quanto maior, 

melhor. 

 

Causas para um menor valor Q poderia ser: 

(1) Interferência de outros instrumentos e dispositivos, como um poderoso transverter que trabalha nas 

proximidades. Tente realocar o medidor de vazão para um novo local onde a interferência possa ser 

reduzida. 

(2) Acoplamento sônico ruims para os transdutores com o tubo. Tente aplicar mais acoplador ou limpe a 

superfície, etc. 

(3) Tubos são difíceis de serem medidos. A relocação é recomendada. 

 

5.4.3 Relação de tempo entre o tempo total de trânsito medido e o 

tempo calculado 

 

Essa relação seria usada para verificar a instalação do transdutor. Se os parâmetros do tubo forem 

inseridos corretamente e os transdutores estiverem instalados corretamente, o valor para essa relação 

deverá estar no intervalo de 100 ± 3. Se esse intervalo for excedido, o usuário deve verificar:  

 

(1) Se os parâmetros do tubo forem inseridos corretamente. 

 

(2) If the actual spacing of the transducers is right and the same as what the window M25 shows. 

 

(3) Se os transdutores estiverem instalados corretamente na direção correta. 

 

(4) Se o local de montagem é bom e se o tubo mudou de forma ou se há muita sujeira dentro dos tubos 

 

(5) Outras condições precárias 
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6. Como fazer… 

6.1 Como julgar se o instrumento funciona corretamente 

 

Entre no M08, se "R" for exibido na tela, o instrumento está funcionando corretamente,  

 

Se 'E' for exibido, a saída do loop atual será ultrapassada. Aumentar a configuração de alcance no M57 

fará com que a letra 'E' desapareça. Se você não usar a saída de loop atual, poderá ignorar esse erro. 

 

Se 'Q' for exibido, a saída de freqüência será ultrapassada. Aumentar a configuração do intervalo em M69 

fará com que a letra 'Q' desapareça. Se você não usar a saída de frequência, poderá ignorar esse erro.  

 

Se um "H" piscar naquele lugar, pode haver um sinal ruim recebido. Por favor, consulte os capítulos sobre 

diagnóstico. 

 

Se 'G' for exibido, o medidor de vazão ajustará o ganho do sistema. Isso é normal, na medida em que não 

dura muito tempo.  

 

Se um "I" for exibido, significa que não há sinal detectado. 

 

Se 'J' for exibido, há um problema de hardware. Desligue a energia e, em seguida, ligue a energia 

novamente. Se o problema persistir, consulte o Capítulo 5 para obter detalhes do diagnóstico.  

 

6.2 Como julgar a direção do fluxo de líquido 

 

(1) Certifique-se de que o instrumento funciona corretamente 

(2) Verifique a taxa de vazão para a indicação. Se o valor exibido for POSITIVO, a direção do fluxo será 

dos transdutores A para os transdutores B; se o valor exibido for NEGATIVO, a direção será dos 

transdutores B para os transdutores A; 

 

6.3 Como mudar entre sistemas de unidades 

 

Use a janela de menu M30 para a seleção do sistema de unidades em inglês ou sistema métrico. 
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6.4 Como selecionar uma unidade de taxa de fluxo necessária 

 

Use a janela de menu M31 para selecionar primeiro a unidade de fluxo e depois a unidade de 

temporização.  

 

6.5 Como usar o multiplicador de totalizador 

 

Use a janela M33 para selecionar um totalizador adequado. Certifique-se de que o pulso do totalizador 

esteja apropriadamente acelerado. Não deve ser muito rápido nem muito lento. Uma velocidade de 

produzir um pulso em vários segundos ou minutos é preferível. 

 

Se o multiplicador de totalizador for muito pequeno, pode haver uma perda de pulso de acumulação 

porque o dispositivo de saída pode produzir apenas um pulso em um período de medição (500 

milissegundos)        

 

Se o multiplicador do totalizador for muito grande, o pulso de saída será muito menor para os dispositivos 

conectados ao instrumento para uma resposta mais rápida.. 

 

6.6 Como abrir ou fechar os totalizadores 

 

Use M34, M35 e M36 para ligar ou desligar o totalizador POS, NEG ou NET, respectivamente. 

 

6.7 Como redefinir os totalizadores 

 

Use M37 para redefinir o totalizador correto. 

 

6.8 Como restaurar o medidor de vazão com configurações padrão 

 

Use M37, quando a mensagem "seleção" é exibida. Pressione a tecla de ponto primeiro e a mensagem 

"Master Erase" será exibida e pressione a tecla backspace  ◄   
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A etapa de eliminação do master apagará todos os parâmetros inseridos pelo usuário e configurará o 

instrumento com os valores padrão, exceto os parâmetros “fator de instrumento” e “número de 

identificação da rede”. 

6.9 Como usar o amortecedor  

 

O amortecedor funciona como um filtro para uma leitura estável. Se "0" for inserido na janela M40, isso 

significa que não há amortecimento. Um número maior traz um efeito mais estável. Mas números maiores 

de amortecedores impedirão que o instrumento atue rapidamente. 

 

Os números de 0 a 30 são comumente usados para o valor do amortecedor. O valor padrão é 10 

segundos.  

 

6.10 Como usar a função zero-cutoff 

O número exibido na janela M41 é chamado de valor de corte menor da taxa de fluxo. O medidor de vazão 

substituirá esses valores de taxa de vazão que são absolutamente menores do que o valor de corte baixo 

com "0". Isso significa que o medidor de vazão evitará qualquer acúmulo inválido quando o fluxo real 

estiver abaixo do valor de corte zero. Geralmente o valor padrão é 0,03m / s 

 

O valor de corte baixo não afeta a medição de vazão quando o fluxo real é absolutamente maior que o 

valor de corte baixo. 

 

6.11 Configurando o Ponto Zero 

Existe um "ponto zero" com certa instalação, o que significa que o medidor de vazão exibirá um valor 

diferente de zero quando o fluxo estiver absolutamente parado. Neste caso, definir um ponto zero com a 

função na janela M42 trará um resultado de medição mais preciso. 

 

Certifique-se de que não há líquido dentro do tubo e, em seguida, execute a função na janela M42 

pressionando o ENT 

6.12 Como obter um fator de escala para calibração 

Um fator de escala é a relação entre a taxa de vazão real e o valor indicado pelo medidor de vazão.Pode 

ser determinado por calibração com equipamento de calibração de fluxo padrão. Você pode alterar o fator 

de escala na janela de menu M45. O fator de escala pode ser determinado por calibração com 

equipamento de calibração de fluxo. 
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6.13 Como usar a trava do sistema 

 

O sistema de bloqueio fornece um meio de impedir alterações de configuração inadvertidas ou 
redefinições do totalizador. 
 
Quando o sistema está bloqueado, a navegação na janela do menu pode ser feita sem afetar qualquer 
alteração, mas quaisquer modificações são proibidas. 
 
O sistema pode ser bloqueado sem uma senha ou com uma senha de 1 a 4 dígitos. Com um bloqueio sem 
senha, pressione diretamente a tecla ENT no M47 
 
Se a senha for esquecida, entre em contato com a fábrica. 
 

6.14 Como usar a saída de loop de corrente de 4-20mA  

 

A precisão da saída do loop de corrente é melhor que 0,1%. Pode ser configurado para diferentes modos, 

como o modo 4-20mA, 0-20mA etc. A seleção do modo pode ser feita no menu M55. Consulte o próximo 

capítulo para detalhes sobre o M55. 

 

Para usar a função de saída de 4-20mA, você não precisa apenas selecionar o modo para ser 4-20mA 

M55, mas também defina os valores da taxa de fluxo que correspondem à corrente mínima (4mA) e 

corrente máxima (20mA). Digite os dois valores em M56 e M57. 

 

Exemplo A: o intervalo da taxa de fluxo é 0-500m3 / h. Basta digitar 0 no M56 e 500 no M57. 

 

Exemplo B: o intervalo da taxa de fluxo é -500-0-1000m3 / h. Se a direção do fluxo não for um problema 

para você, você pode selecionar o modo 20-4-20mA no M55. Em seguida, insira 500 em M56 e 1000 em 

M57. Se a direção do fluxo for um problema, você pode selecionar o modo 0-4-20mA no M55. Isso significa 

que o loop de corrente emitirá 0-4mA quando a vazão for negativa e 4-20mA quando a vazão for positiva. 

Digite -500 em M56 e 1000 em M57. 

 

Você pode precisar calibrar e testar a saída do loop atual antes de usá-lo. Basta ir ao menu M58 e fazer o 

seguinte: 

 

Primeiro, conecte um amperímetro à saída de loop atual.  

 

Pressione MENU  5   8 , depois  ENT para entrar no menu M58.  

 

Use  ▲/+  e  ▼/-  para exibir "0mA", "4mA", "8mA", "16mA", "20mA" em ordem, registre a leitura 

correspondente no amperímetro. Calcule as diferenças entre as leituras e as selecionadas. Por exemplo, 

quando 4mA é selecionado, a corrente de saída real mostrada no amperímetro é 4.01mA. Então, a 

diferença é 0,01mA.  
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Se as diferenças não estiverem dentro da tolerância, calibre o loop atual 

 

A atual saída de loop de corrente é exibida na janela M59. Ele muda junto com a mudança da taxa de 

fluxo.  

6.15 Como usar a saída de freqüência  

Existe uma saída de frequência em todos os medidores de vazão da série TUSM-2000. Este sinal de saída 

de frequência, que representa a taxa de fluxo, destina-se a conectar com outros instrumentos. 

 

A saída de frequência é totalmente configurável pelo usuário. Geralmente, quatro parâmetros devem ser 

configurados para as configurações. 

 

Insira o valor mais baixo da taxa de fluxo na janela M68 e o valor mais alto da taxa de fluxo na janela M69.  

 

Digite o intervalo de freqüência na janela M67. 

 

Por exemplo, suponha que a vazão varia em um intervalo de 0m3 / h a 3000m3 / h, e um sinal de saída 

esteja em uma freqüência máxima de 1000Hz, o mínimo de 200Hz será necessário para outros 

instrumentos. O usuário deve inserir 0 em M68 e 3000 em M69 e inserir 200 e 1000 na janela M67. 

 

Por favor, note que o usuário tem que fazer a seleção com configurações OCT na janela M78. 

 

6.16 Como usar a saída de pulso do totalizador 

 

A saída do totalizador produzirá uma saída de pulso com cada fluxo da unidade do totalizador. 

 

A saída de pulso do totalizador só pode ser realizada mapeando a saída de pulso para os dispositivos de 

hardware OCT ou BUZZER. 

 

Por exemplo, suponha que a saída de pulso do totalizador de PDV seja necessária, e cada pulso deve 

representar 0,1 metro cúbico de fluxo de líquido; a saída de pulso será mapeada para a campainha interna, 

de modo que, a cada 0,1 metro cúbico de vazão, o BUZZER bipará por um tempo. 

 

As seguintes configurações devem ser realizadas / executadas:   

(1) Selecione a unidade Medidor Cúbico na janela M32. 

(2) Selecione o Multiplicador como "2. X0.1 ’sob a janela M33. 

(3) Selecione a opção de saída "9. POS INT Pulse ’na janela M77. (INT significa totalizado) 
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6.17 Como produzir um sinal de alarme 

 

Existem dois tipos de sinais de alarme de hardware disponíveis com este instrumento. Uma é a Buzzer e a 

outra é a saída da OCT. 

 

Tanto para a saída Buzzer quanto para a OCT, as fontes de trigger do evento incluem as seguintes: 

(1) Não há sinal de recepção 

(2) Há sinal ruim recebido. 

(3) O medidor de vazão não está nos modos normais de medição. 

(4) fluxo reverso. 

(5) O Excesso ocorre na saída analógica em 100% ou mais 

(6) O excesso ocorre na saída de freqüência em 120% ou mais. 

(7) O fluxo está fora do intervalo especificado que está configurado nas janelas M73 e M74 para o Alarme # 

1 e nas janelas M75 e M76 para o Alarme # 2.  

 

Exemplo A: suponha que precisamos que a campainha comece a soar quando o fluxômetro não estiver 

pronto na medição normal. Mude para M77, selecione o item "2. Estado Anormal de Medição" 

 

Exemplo B: suponha que precisamos que a campainha comece a soar quando a vazão for menor que 300 

m3 / he maior que 1000 m3 / h. Os seguintes passos de configuração seriam recomendados:  

 

(1) Insira o limite inferior da taxa de vazão 300 em M73 para o alarme nº 1, 

(2) Insira o limite superior da taxa de vazão 1000 em M74 para o alarme nº 1, 

(3) Selecione o item '6. Alarme # 1 'no M77.  

 

Exemplo C: suponha que precisamos que a saída OCT seja ativada quando a vazão exceder 100 ~ 500m3 

/ he a saída a relé seja ativada quando a vazão exceder 600 ~ 1000m3 / h. Os seguintes passos de 

configuração seriam recomendados:  

 

(1) Insira o limite inferior da taxa de vazão 100 em M73 

(2) Insira o limite superior da taxa de vazão 500 em M74 

(3) Insira o limite inferior da taxa de vazão 600 em M75 

(4) Insira o limite inferior do taxa de vazão 1000 em M76 

(5) Selecione o item '6. Alarme # 1 'em M78 

(6) Selecione o item '6. Alarme # 1 'em M79.  

 

6.18 Como usar o Buzzer embutido 

 

A campainha embutida é configurável pelo usuário. Pode ser usado como um alarme. Use o M77 para 

configurações. 
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6.19 Como usar a saída da OCT 

 

A saída da OCT é configurável pelo usuário, que pode ser realizada selecionando a fonte de entrada 

adequada, como saída de pulso. Use M78 para as configurações. Por favor, certifique-se de que a Saída 

de Frequência compartilhe a OCT. 

 

A saída OCT compartilha pinos com a interface RS-232C, e o terminal está no Pino 1 e 8 

 

6.20 Como modificar o calendário interno 

 

Nenhuma modificação no calendário interno será necessária na maioria dos casos. O calendário é 

executado em quantidade insignificante de fonte de alimentação. A modificação será necessária apenas 

em casos como quando a bateria está totalmente consumida ou quando a troca da bateria é demorada. 

 

Pressione a tecla ENT em M60 para Modificação. Use a tecla de ponto para pular esses dígitos que não 

precisam de modificação. 

 

6.21 Como visualizar os totalizadores de data 

 

Use M82 para visualizar os totalizadores de data que são compostos por um totalizador diário, um 

totalizador mensal e um totalizador anual.  

 

6.22 Como usar o temporizador de trabalho 

 

Use o temporizador de trabalho para verificar o tempo que passou com um certo tipo de operação. Por 

exemplo, use-o como um temporizador para mostrar quanto tempo uma bateria totalmente carregada 

durará. 

 

Em M72, pressione a tecla ENT e selecione SIM para redefinir o temporizador. 
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6.23 Como usar o totalizador manual 

 

Use M38 para o totalizador manual. Pressione a tecla ENT para iniciar e parar o totalizador. 

 

6.24 Como saber quanto tempo a bateria durará 

Use M07 para verificar quanto tempo a bateria durará. Consulte também o parágrafo 2.2.1 

6.25 Como verificar o ESN e outros detalhes menores 

 

Cada conjunto do medidor de vazão TUSM-2000S utiliza um ESN exclusivo para identificar o medidor. O 

ESN é um número de 8 dígitos que fornece as informações de versão e data de fabricação. 

 

O usuário também pode empregar o ESN para gerenciamento de instrumentação. 

 

O ESN é exibido na janela M61. 

 

Outros detalhes sobre o instrumento são o total de horas de trabalho exibidas na janela M + 1 e o tempo 

total de ativação exibido na janela M + 4.. 

 

6.26 Como usar o registrador de dados para saída agendada  

 

Utilize a janela de menu 51 para configurar a hora da saída programada, incluindo a hora de 

início, o intervalo de tempo e quantas vezes de saída. Em seguida, use a janela de menu 50 

para ativar o registrador de dados e selecionar os itens que deseja gerar. 

 

6.27 Como emitir sinal de tensão analógica 

 

Paralelamente uma resistência de 250W ao terminal da saída de loop de corrente (No.21, 22), 

então você pode alterar a saída de 4-20mA para saída de tensão analógica. 
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6.28 Como ajustar o visor LCD 

 

Você pode usar a janela de menu 70 para configurar a luz de fundo do visor LCD e a janela 

do menu 71para ajustar o contraste. 

 

6.29 Comu usar RS232/RS485?  

Utilize a janela do menu 62 para configurar o RS232 / RS485. Todos os dispositivos 

conectados com o medidor de vazão devem ter uma configuração serial correspondente. 

Os seguintes parâmetros podem ser configurados: Taxa de transmissão (300 a 19200 bps), 

paridade, bits de dados (sempre é 8), bits de parada (1). 

 

6.30 Como usar a função de correção automática para compensação off-line 

Use a janela de menu 83 ligar ou desligar esta função. Quando a função está ativada, o 

medidor de vazão estimará o fluxo médio não contado (ou "perdido") durante a sessão off-line 

e adicionará o resultado ao totalizador. 

Esta função não é recomendada. O usuário deve conseguir evitar o tempo off-line para 

manter a precisão do resultado da medição.  

 

6.31 Como usar o controlador de lote 

 

Por favor, faça o seguinte para usar o controlador de lote: 

1) Vá para a janela de menu 80 para selecionar o sinal trigonométrico. 

2) Vá para a janela de menu 78 (saída OCT) ou 79 (saída de relé), selecione “8 Batch 

Control”. 

3) Utilize a janela de menu 81 para definir o valor do lote de fluxo (dose). 

 

6.32 Como ajustar a saída analógica 

 

Nós ajustamos cada conjunto de medidor antes da entrega. A menos que você ache que a 

corrente indicada no menu 58 é diferente da saída de corrente real, por favor, não faça esta 

operação. Pressione as teclas MENU  ▼/-  0 ,  use a senha "4213068" para entrar na 

janela. Aviso: a janela será fechada após o desligamento e a senha será invalidada.  
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Pressione as teclas MENU  ▼/-  1 , para ajustar a saída de corrente de 4mA: use o 

amperímetro de precisão para medir a corrente de saída, ao mesmo tempo, use ▲/+   ▼/- 

para ajustar o digital no medidor de vazão até que o amperímetro indique 4,00. Então aperte 

ENT para entrar na janela de ajuste da saída de 20mA.  

Quando terminar de ajustar, você terá que usar a janela de menu 26 para armazenar o 

resultado na memória flash, para que ela seja solidificada e não seja perdida, mesmo que a 

bateria de reserva seja removida.  

 

6.33 Como solidificar os parâmetros  

 

Existem três tipos de parâmetros para a nova geração TUSM / TUSM-2000: 

1) Parâmetros atuais, os parâmetros são armazenados na RAM. Eles serão perdidos quando 
alguém cortar a energia ou remover a bateria de reserva. 

2) Parâmetros consolidados, você pode usar a janela de menu 26 para armazenar os 
parâmetros na memória Flash e eles não serão perdidos mesmo sem energia. Essa janela de 
menu também é um interruptor para que os parâmetros na memória flash sejam carregados 
quando a energia é ligada. A opção padrão é que os parâmetros serão carregados. Então, se 
os parâmetros são muito estáveis, você pode precisar desta opção. 

3) Parâmetros usuais do usuário, você pode usar a janela de menu 27 para armazenar ou 
restaurar a partir da memória Flash interna, até 9 configurações de parâmetro de tubo 
diferentes. 

6.34 Como inserir os parâmetros do usuário-tipo-transdutor 

Se um transdutor de tipo de usuário for selecionado na janela de menu 23, será necessário 
inserir mais 4 parâmetros de tipo de usuário que descrevem os transdutores do usuário. 

Se o transdutor do tipo PI for selecionado, você precisará inserir mais 4 parâmetros do 
transdutor tipo PI que descrevam os transdutores do tipo PI. 

6.35 Como usar a função de exibição circular 

Ao entrar na janela de menu 95, a função de exibição circular será iniciada automaticamente. 
As janelas seguintes serão exibidas uma a uma, cada janela permanecerá por 8 segundos: 
M95 >> M00 >> M01 >> M02 >> M02 >> M03 >> M04 >> M05 >> M06 >> M07 >> M08> > 
M90 >> M91 >> M92 >> M93 >> M94 >> M95. Esta função permite ao usuário visitar todas as 
informações importantes sem qualquer ação manual.Para parar esta função, basta 
pressionar uma tecla. Ou mude para uma janela diferente da M95. 
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6.36 Como entrar na correção de linearidade? Como entrar nos dados? 

 

Quando o produto sai da fábrica, a função é fechada. 

 

O menu pode realizar quase 12 partes de correção de linearidade. O usuário pode escolher entre dois 

pontos e doze pontos para executar a correção de linearidade de acordo com a condição real do usuário. 

 

Para explicar o método de uso do menu, supomos que obtemos os seguintes dados da tabela através da 

calibração do medidor. 

 

Fluxo do equipamento padrão de 

referência (m3/h) 

Fluxo instrumentado 

(m3/h) 

Coeficiente de correção 

(valor padrão / valor 

apresentado) 

1.02 0.0998 1.02 

5.11 5.505 0.93 

10.34 10.85 0.95 

20.45 19.78 1.03 

50.56 51.23 0.99 

 

A fim de revisar o fluxo excedente a partir do escopo da tabela acima, sem mutações do fator de correção, 

adicionamos dois pontos com base nos cinco pontos acima, (0 m3 / h, 1.0) e (100.000 m3 / h, 1.0) . (0 m3 / 

h, 1,0) é chamado de vazão mínima do ponto de emenda, este conjunto de dados é usado para facilitar a 

geração de um fator de correção apropriado quando o fluxo de Instrumented for inferior a 1,02 m3 / h. 

(100000 m3 / h, 1,0) é chamado o fluxo máximo do ponto de emenda, este conjunto de dados é usado para 

facilitar a geração de um fator de correção apropriado quando o fluxo de instrumentação mostra acima de 

50,56 m3 / h. Para que possamos obter os seguintes conjuntos de dados de pequeno a grande. 

 

(  0          ,           1     ) 

(  0.0998     ,           1.02   ) 

(  5.505      ,            0.93  ) 

(  10.85      ,            0.95  ) 

(  19.78      ,            1.03  ) 

(  51.23      ,            0.99  ) 

(  100000     ,           1.     ) 

 

O total é sete conjuntos de dados. O próximo passo é colocar sete conjuntos de dados inseridos no 

Instrumento. Preste atenção ao pedido de entrada de acordo com pequenas e grandes. 

Para entrar no menu M48, em seguida, introduzir o número do conjunto de dados “7”, a ser seguido nos 

sete conjuntos de dados acima, revisamos a configuração de uma correção de linearidade 

http://www.vectus.com.br/


                                                        VEC-TUSM-2000-S User Manual 

www.vectus.com.br  

Para honra e glória de ΙҲΘγΣ  

 

42 

multissegmento. 

  

Se você precisar cancelar a correção de linearidade, simplesmente digite “0” no menu M48. 

 

Correção de linearidade desativada, basta entrar no menu M48 pontos de dados (neste caso, é “7”). 

 

Observado: antes da calibração do instrumento, você deve primeiro fechar a função de correção de 

linearidade. Se, na condição de que a função de correção de linearidade não foi fechada, os conjuntos de 

dados de calibração resultantes da emenda devem estar lidando com a curva reversa dos dados após a 

emenda original e, em seguida, inseridos no Instrumento. A emenda reversa é muito complicada e deve 

ser evitada. 

6.37 How to save / restore frequently-used pipe parameters 

Você pode usar a janela de menu 27 para armazenar ou restaurar a partir da memória Flash 
interna, até 9 configurações de parâmetro de tubo diferentes. 
 

 

7. Protocolos de Comunicação 

 TUSM-2000-S possui uma porta serial isolada, a RS485. 

 TUSM-2000-S pode suportar mais de 4 protocolos de comunicação diferentes ao mesmo 
tempo; incluem o MODBUS-ASCII, o ASCII-RTU, o Meter-BUS, o Protocolo Extensivo da Fuji 
e mais de 10 protocolos de comunicação compatíveis usados pelos medidores de vazão da 
Huizhongs. 

 MODBUS é um protocolo industrial muito usado. Tanto o RTU como o formato ASCII do 
MODBUS são suportados 

 Protocolo Extendido da Fuji é desenvolvido com base no protocolo usado em um medidor de 
vazão ultra-sônico japonês. É totalmente compatível com o medidor de vazão da Versão 7. 

 TUSM-2000-S pode ser usado como um terminal RTU de amostra. A saída de 4-20 mA no 
TUSM-2000-S pode ser usada para abrir uma válvula proporcional analógica; A saída da OCT 
pode ser usada para controlar a ativação e desativação de outros dispositivos, como uma 
bomba. A entrada analógica pode ser usada para inserir sinais de pressão ou temperatura. 

 Existe um endereço de dispositivo programável (ou número de ID) localizado na janela M46. 
Quando o TUSM-2000-S é usado em uma rede, todos os parâmetros do medidor de vazão 
podem ser programados através da rede, exceto o endereço do dispositivo que precisa do 
teclado. 

 Na maioria das ocasiões, os dados devem ser obtidos pesquisando o fluxo com um comando, 
o medidor de vazão responderá com o que o mestre pede. 

 TUSM-2000-S também pode definir a saída automática de dados em um período que seja 
programável. 

 TUSM-2000-S também possui um conjunto de comandos especiais para facilitar o uso do 
medidor de vazão em uma rede GSM. 
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7.1 Protocólo MODBUS 

Ambos os dois formatos do protocolo MODBUS podem ser suportados. 

Um switch de software localizado na janela 63 (em curto como M63 depois). Selecione 
MODBUS-ASCII ou MODBUS-RTU e estará em funcionamento. 

A opção padrão é o formato MODBUS-ASCII. 

O TUSM-2000-S só pode suportar o código 3 das funções MODBUS e o código 6, ou seja, a 
leitura de registros e a gravação de um registro. 

Por exemplo, lendo os registros de REG0001 a REG0010 na unidade # 1 (medidor de vazão 
ultrassônico) sob o formato MODBUS-RTU, o comando pode ser o seguinte: 

01    03       00    00     00    0A           C5      CD     （hex） 

Unit  Function   start  REG   Numbers of REGs     Check-sum 

Enquanto sob o formato MODBUS-ASCII, o comando poderia ser: 

:01030000000AF2(CR and LF) 

Detalhes sobre o protocolo MODBUS padrão não serão estudados neste manual; por favor, 
os usuários os encontram em outros materiais relacionados. 

Por padrão, o RS232 / RS485 será configurado com 9600, nenhum, 8,1 (9600bd, nenhuma 
paridade, 8 bits de dados, 1 bit de parada) 

7.1.1 MODBUS Tabela de Registros 

 TABELA DE REGISTROS MODBUS para TUSM-2000-S 

（Por favor, observe a diferença com a tabela MODBUS medidor de água) 

 

 

 

 

 

 

http://www.vectus.com.br/


                                                        VEC-TUSM-2000-S User Manual 

www.vectus.com.br  

Para honra e glória de ΙҲΘγΣ  

 

44 

REGISTRO Nº NOME DA VARIÁVEL FORMATO NOTA 

0001-0002 2 Quociente de vazão REAL4 Unit:  m3/h 

0003-0004 2 Taxa de fluxo de energia REAL4 Unit:  GJ/h 

0005-0006 2 Velocidade REAL4 Unit:  m/s 

0007-0008 2 Velocidade de som fluida REAL4 Unit:  m/s 

0009-0010 2 Acumulador positivo LONG Unit is selected by 

M31, and depends 

on totalizer 

multiplier 

0011-0012 2 Fração decimal positiva REAL4 Same unit as the 

integer part 

0013-0014 2 Acumulador negativo LONG Long is a signed 

4-byte integer, 

lower byte first 

0015-0016 2 Fração decimal negativa REAL4 REAL4 is a format 

of Singular 

IEEE-754 number, 

also called FLOAT 

0017-0018 2 Acumulador de energia positiva LONG   

0019-0020 2 Fração decimal de energia 

positiva 

REAL4   

0021-0022 2 Acumulador de energia 

negativa 

LONG   

0023-0024 2 Fração decimal de energia 

negativa 

REAL4   

0025-0026 2 Acumulador líquido LONG   

0027-0028 2 Fração decimal líquida REAL4   

0029-0030 2 Acumulador de energia líquida LONG   

0031-0032 2 Fração decimal de energia 

líquida 

REAL4   

0033-0034 2 Temperatura # 1 / entrada REAL4 Unit: C 

0035-0036 2 Temperatura # 2 / saída REAL4 Unit: C 

0037-0038 2 Entrada analógica AI3 REAL4   

0039-0040 2 Entrada analógica AI4 REAL4   

0041-0042 2 Entrada analógica AI5 REAL4   

0043-0044 2 Entrada atual em AI3 REAL4 In unit mA 

 

0045-0046 2  REAL4 In unit mA 

0047-0048 2 Current input at AI3   REAL4 In unit mA 

0049-0050 2 Current input at AI3   BCD 
Writable。00H for 

unlock 
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0051 1 Senha do sistema BCD 
Writable。“A55Ah” 

for unlock 

0053-0055 3 Senha para hardware BCD 
Writable。6 Bytes of 

BCD stands 

SMHDMY，lower 

byte first 

0056 1 Calendário (data e hora) BCD 
Writable。For 

example 0512H 

stands Auto-save 

on 12:00 on 5th。

0012H for 12:00 on 

everyday。 

0059 1 Dia + Hora para Salvar 

Automaticamente 

INTEGER Writable 

0060 1 Chave para entrada INTEGER 
Writable。 

0061 1 Vá para a janela # INTEGER 
Writable。In unit 

second 

0062 1 Luzes LCD acesas por número 

de segundos 

INTEGER 
Writable。Max 255 

0062 1 Tempos para o bip INTEGER 
Writable。Max 

65535 

0072 1 Pulsos deixados para OCT BIT 16bits, see note 4 

0077-0078 2 Erro de código REAL4 In unit Ohm 

0079-0080 2 Resistência PT100 de entrada REAL4 In unit Ohm  

0081-0082 2 Resistência PT100 de saída REAL4 In unit 

Micro-second 

0083-0084 2 Tempo total de viagem REAL4 In unit Nino-second 

0085-0086 2 Tempo de viagem Delta REAL4 In unit 

Micro-second  

0087-0088 2 Tempo de viagem a montante REAL4 In unit 

Micro-second 

0089-0090 2 Tempo de viagem a jusante REAL4 In unit mA 

0092  1 Corrente de saída INTEGER The high byte is the 

step and low for 
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signal quality，

range 00-99，the 

larger the better. 

0093 1 Etapa de trabalho e INTEGER Range 0-2047 

0094 1 Qualidade do sinal INTEGER Range 0-2047 

0096 1   INTEGER 
0 : English，

1:Chinese 

Other language will 

be supported later 

0097-0098 2 Força a montante REAL4 Normal 100+-3% 

0099-0100 2 Força a jusante REAL4   

 

0101-0102 2 A taxa do tempo de viagem 

medido pelo tempo de viagem 

calculado. 

REAL4   

0103-0104 2 Número de Reynolds LONG 
unsigned，in second 

0105-0106 2  LONG 
unsigned，in second 

0105-0106 2 Fator de Reynolds da tubulação LONG Unsigned 

0113-0114 2 Temporizador de trabalho REAL4 
In Cubic Meter，float 

0115-0116 2 Tempo total de trabalho REAL4 
In Cubic Meter，float 

0117-0118 2 Tempo total de ligar e desligar REAL4 
In Cubic Meter，float 

0119-0120 2 Acumulador líquido REAL4 
In GJ，float 

0121-0122 2 Acumulador positivo REAL4 
In GJ，float 

0123-0124 2 Acumulador negativo REAL4 
In GJ，float 

0125-0126 2 Acumulador de energia líquida REAL4 
In Cubic Meter，float 

0127-0128 2 Acumulador de energia positiva REAL4 
In Cubic Meter，float 

0129-0130 2 Acumulador de energia 

negativa 

LONG   

0131-0132 2 Fluxo para hoje REAL4   
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0133-0134 2 Fluxo para este mês LONG   

0135-0136 2 Acumulador manual REAL4   

0137-0138 2 Fração decimal do acumulador 

manual 

LONG   

0139-0140 2 Acumulador de lote REAL4   

0141-0142 2 Fração decimal do acumulador 

em lote 

LONG   

0143-0144 2 Fluxo para a fração decimal 

deste mês 

REAL4   

0145-0146 2 Fluxo para este ano LONG   

0147-0148 2 Fluxo para a fração decimal 

deste ano 

REAL4   

0158 1 Janela de exibição atual INTEGER   

0165-0166 2 Temporizador de falha LONG In unit second 

0173-0174 2 Freqüência de saída atual REAL4 
Unit：Hz 

0175-0176 2 Saída de corrente com 4-20mA REAL4 
Unit：mA 

0181-0182 2 Diferença de temperatura REAL4 
Unit：C 

0183-0184 2 Perda de fluxo por período do 

último desligamento 

REAL4 
Unit：Cubic Meter 

0185-0186 2 Coeficiente de relógio REAL4 Should less than 

0.1 

0187-0188 2 Tempo total para o salvamento 

automático 

REAL4 Time to save by 

0056 

0189-0190 2 Fluxo POS para Auto-Save REAL4 Time to save by 

0056 

0191-0192 2 Taxa de fluxo para salvamento 

automático 

REAL4 Time to save by 

0056 

0221-0222 2 Diâmetro interno do tubo REAL4 In millimeter 

0229-0230 2 Atraso a montante REAL4 In microsecond 

0231-0232 2 Atraso a jusante REAL4 In microsecond 

0233-0234 2 Tempo de viagem calculado REAL4 In microsecond 

0257-0288 32 Buffer de LCD BCD   

0289 1 Ponteiro de buffer de LCD INTEGER   

0311 2 Tempo trabalhado para hoje LONG Unsigned, in 

seconds 

 

0313 2 Tempo trabalhado para este 

mês 

LONG Unsigned, in 

seconds 

1437 1 Unidade para vazão INTEGER See note 5 

1438 1 Unidade para totalizador de INTEGER Range 0~7,see 
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fluxo note 1 

1439 1 Multiplicador para totalizador INTEGER Range 0~7,see 

note 1 

1440 1 Multiplicador para acumulador 

de energia 

INTEGER Range 0~10,see 

note 1 

1441 1 Unidade para taxa de energia INTEGER 0=GJ  1=Kcal 

2=KWh，3=BTU 

1442 1 Endereço do dispositivo INTEGER   

1451 2 Fator de escala do usuário REAL4   

1521 2 Fator de escala do fabricante REAL4 Read only 

1529 2 Número de série eletrônico BCD High byte first 

Nota: (1) O acumulador interno é apresentado por um número LONG para a parte inteira 
junto com um número REAL para a fração decimal. Em usos gerais, somente a parte inteira 
precisa ser lida. A leitura da fração pode ser omitida. O resultado final do acumulador tem 
relação com unidade e multiplicador. Suponha que N represente a parte inteira (para o 
acumulador positivo, a parte inteira é o conteúdo de REG 0009, 0010, um inteiro LONG 
assinado de 32 bits), Nf significa a parte da fração decimal (para o acumulador positivo, a 
fração parte é o conteúdo de REG 0011, 0012, um número real de float de 32 bits,), n 
representa o multiplicador de fluxo (REG 1439). 

Então, 

A taxa de fluxo positiva final = (N + Nf) × 10n-3 (na unidade decidida pelo REG 1438）。 

     O significado do REG 1438, que tem um intervalo de 0 a 7, é o seguinte: 

                    0  Metro Cúbico          (m3) 

                    1  litro                   (L)   

                    2  Galão Americado       (GAL) 

                    3  Galão Imperial         (IGL)  

                    4  Milhão Galão Imperial  (MGL) 

                    5  Pés Cúbicos           (CF)   

                    6  Barril de óleo americano (1 barrel =42gallon) (OB) 

                    7  Barril de óleo imperial   (IB) 

Enquanto:  

A taxa de fluxo de energia = (N + Nf) × 10n-4 （unidade decidida pelo REG 1441） 
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    n = (0 ~ 10) é o multiplicador de energia que está no REG1440 

  

    (2) Outras variáveis não são dadas aqui. Ligue-nos se você tem uma necessidade. 

(3) Por favor, note que há muitos dos dados que não são aplicáveis para os usuários de 
medição não-energia. Esses registros não relacionados à energia servem apenas para a 
intenção de apenas uma única tabela de registro fornecida tanto com medidor de vazão 
quanto com carnes energéticas.  

(4) Significado do código de erro  

     Bit0  nenhum sinal recebido  

     Bit1  sinal recebido está baixo  

     Bit2  sinal recebido está ruim 

     Bit3  tubo vazio 

     Bit4  falha hardware 

     Bit5  recebendo ganhos de circuito no ajustamento  

     Bit6  transbordo de frequência na saída de frequência 

     Bit7  transbordo da corrente de 4-20mA 

     Bit8  Erro de cálculo no RAM 

     Bit9  relógio principal ou erro do temporizador 

     Bit10  erro de soma de verificação dos parâmetros 

     Bit11  Erro de cálculo no ROM 

     Bit12  erro de circuitos de temperatura 

     Bit13  reservado 

     Bit14  estouro interno do temporizador  

     Bit15  entrada analógica ao longo do alcance 

 

Por favor, tente substituir esses bits relacionados à energia primeiro quando estiver em 
medição somente de fluxo, 
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(5) Código de unidade para vazão  

0  Metro cúbico / 

segundo 

1 Metro cúbico / 

minuto 

2 Metro cúbico / 

hora 

3 Metro cúbico / dia 

4  litro / segundo 5 litro / minuto 6 litro / hora 7 Litro / dia 

8 Galão americano 

/ segundo 

9 Galão 

americano / 

minuto 

10 Galão americano 

/ hora 

11 Galão americano / 

dia 

12 Galão imperial / 

segundo 

13 Galão imperial 

/ nimute 

14 Galão Imperial / 

hora 

15 Galão Imperial / dia 

16 Milhões de 

galões 

americanos / 

segundo 

17 Milhão de 

galões 

americanos / 

minuto 

18 Milhões de 

galões 

americanos / 

hora 

19 Milhão de galões 

americanos / dia 

20 Pés cúbicos / 

segundo 

21 Pés cúbicos / 

minuto 

22 Pés cúbicos / 

hora 

23 Pés cúbicos / dia 

24 Barril de petróleo 

americano / 

segundo 

25 Barril de 

petróleo 

americano / 

minuto 

26 Barril de petróleo 

americano / hora 

27 Barril de petróleo 

americano / dia 

28 Barril de óleo 

imperial / 

segundo 

25 Barril de óleo 

imperial / 

minuto 

26 Barril de óleo 

imperial / hora 

27 Barril de óleo 

imperial / dia 

7.1.2 REGISTER TABLE para os acumuladores 

（1）REGISTRAR para acumuladores por dia 

Os dados do acumulador para cada dia anterior são armazenados em uma fila de loop. Cada 
dia tem 16 bytes de dados e há 64 dias no total. O ponteiro atual que tem um intervalo de 0 ~ 
63 para o dia está em REG 0162. Se o ponteiro for diminuído em 1 quando o ponteiro for 0, o 
novo valor do ponteiro será 63. Assumir REG 0162 = 1, os dados de ontem estão no REG 
2825 ~ 2832, os dados para o dia antes de ontem estão no REG2817-2824, e os dados para 
o dia de dois dias atrás estão em REG 3321-3328.   

  

REGISTER TABLE for the DAY accumulators 
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Block 

No. 
RegistRO Nº variavel formato Nota 

n/a 0162 1 Ponteiro de dados Integer Faixa: 0 a 63 

0 

2817 1 Dia e Código de Erro BCD Dia em alto byte 

2818 1 Mês e ano BCD Ano em alto byte 

2819-2820 2 
Tempo total de 

trabalho 
LONG   

2821-2822 2 
Fluxo total líquido para 

o dia 
REAL4   

2823-2824 2 
Energia total líquida 

para o dia 
REAL4   

 

 

1 

2825 1 Dia e Código de Erro BCD Dia em alto byte 

2826 1 Mês e ano BCD Ano em alto byte 

2827-2828 2 
Tempo total de 

trabalho 
LONG   

2829-2830 2 
Fluxo total líquido para 

o dia 
REAL4   

2831-2832 2 
Energia total líquida 

para o dia 
REAL4   

。。。。 。。。。。。。。。。 。。。。。。 。。。。。。。。。。。。。。 。。。。。。 

。。。。。。。

。。。。。。。。。。。。。 

6 3 3321-3328 8     Data block No.63 

Nota: Veja o significado do código de erro acima. 

  

(2) REGISTRAR para acumuladores por mês 

A estrutura do mês acumulador é a mesma que a do dia, por favor, consulte o parágrafo 
relacionado. A diferença é que existem apenas 32 blocos de dados para o acumulador do 
mês, e a variável day sempre tem um valor de 0.REGISTER TABLE for the month 
accumulators 

Block 

No. 

Registro Nº Variavel formato nota 

n/a 0163 1 Ponteiro de dados 

para o mês 

Integer Alcance: 0~63 

  

  

3329 1 Erro de código BCD   

3330 1 Mês e ano BCD Ano em alto byte 

3331-3332 2 Tempo total de 

trabalho 

LONG   

http://www.vectus.com.br/


                                                        VEC-TUSM-2000-S User Manual 

www.vectus.com.br  

Para honra e glória de ΙҲΘγΣ  

 

52 

0 3333-3334 2 Fluxo total líquido 

para o mês 

REAL4   

3335-3336 2 Energia total líquida 

para o mês 

REAL4   

  

  

1 

3337 1 Erro de código BCD   

3338 1 Mês e ano BCD Ano em alto byte 

3339-3340 2 Tempo total de 

trabalho 

LONG   

3341-3342 2 Fluxo total líquido 

para o mês 

REAL4   

3343-3344 2 Energia total líquida 

para o mês 

REAL4   

。。。。 。。。。。。。。。。 。。。。。。 。。。。。。。。。。。。。。 。。。。。。 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 

31 3577-3584 8     Data block No. 31 

(3) Não há dados diretos para o ano, os dados para o ano poderiam ser conduzidos a partir 
dos dados dos meses. 

 

7.1.3 REGISTRO para ligar e desligar  

Com cada t ligado e desligado, o medidor de vazão da nova geração registrará dados sobre o 
tempo, duração, byte estatórico e taxa de vazão em um bloco de dados. Cada bloco de 
dados consiste em 32 bytes de dados. 

 

Existem até 16 blocos de dados que podem ser gravados, por 16 vezes de ativação e 16 
vezes de desligamento. Os blocos de dados estão em uma estrutura de fila de loop. O 16º 
bloco de dados irá sobrescrever o primeiro bloco por padrão. A localização do bloco atual é 
apresentada no ponteiro de dados. O atual bloco de dados de inicialização é apontado pelo 
decease por 1 do ponteiro. 

MODBUS registra a tabela para ligar e desligar. 

Block No. Registro Nº Variavel Formato Nota 

n/a 0164 1 Ponteiro Integer Faixa: 0 a 31 

 

 

0 

3585 1 Power-on segundo e 

minuto 

BCD Segundo em baixo byte, 

minuto em alta 

3586 1 Hora de ligar e dia BCD Hora em baixo byte, dia em 

alta 

3587 1 Mês e ano de 

ativação 

BCD Mês em baixo byte, ano em 

alta 
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3588 1 Código de erro na 

inicialização 

BIT B15 significam fluxo perdido 

corrigido. 

3589 1 Desligue o segundo e 

o minuto 

BCD Segundo em baixo byte, 

minuto em alta 

3590 1 Desligue hora e dia BCD Hora em baixo byte, dia em 

alta 

3591 1 Desligue mês e ano BCD Mês em baixo byte, ano em 

alta 

3592 1 Código de erro de 

desligamento 

BIT B15 representam fluxo 

perdido corrigido 

3593-3594 2 Taxa de fluxo quando 

ligar 

REAL4 Taxa de fluxo após 60 

segundos quando a energia é 

ligada 

3595-3596 2 Taxa de fluxo quando 

desligado 

REAL4   

3597-3598 2 Tempo de duração 

quando desligado 

LONG Em segundos 

3599-3600 2 Fluxo perdido 

corrigido quando 

desligado 

REAL4 Em metros cúbicos 

 

 

1 

3601 1 Power-on segundo e 

minuto 

BCD Segundo em baixo byte, 

minuto em alta 

3602 1 Hora de ligar e dia BCD Hora em baixo byte, dia em 

alta 

3603 1 Mês e ano de 

ativação 

BCD Mês em baixo byte, ano em 

alta 

3604 1 Código de erro na 

inicialização 

BIT B15 significam fluxo perdido 

corrigido. 

3605 1 Desligue o segundo e 

o minuto 

BCD Segundo em baixo byte, 

minuto em alta 

3606 1 Desligue hora e dia BCD Hora em baixo byte, dia em 

alta 

3607 1 Desligue mês e ano BCD Mês em baixo byte, ano em 

alta 

3608 1 Código de erro de 

desligamento 

BIT B15 representam fluxo 

perdido corrigido 

3609-3610 2 Taxa de fluxo quando 

ligar 

REAL4 Taxa de fluxo após 60 

segundos quando a energia é 

ligada 

3611-3612 2 Taxa de fluxo quando 

desligado 

REAL4   

3613-3614 2 Tempo de duração 

quando desligado 

LONG Em segundos 

http://www.vectus.com.br/


                                                        VEC-TUSM-2000-S User Manual 

www.vectus.com.br  

Para honra e glória de ΙҲΘγΣ  

 

54 

3615-3616 2 Fluxo perdido 

corrigido quando 

desligado 

REAL4 Em metros cúbicos 

。。。。 。。。。。。。。。 。。。 
  

。。。。。。 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 

31 3825-3840 16     O 32º bloco de dados 

 

7.2 Protocólo extendido de comunicação FUJI 

O TUSM-2000-S é compatível com o protocolo de comunicação estendida TUSM7-FUJI, 
utilizado em nossos medidores de vazão ultrassônicos Version7 anteriores. Este protocolo é 
um conjunto de comandos básicos que estão no formato ASCII, terminando com um retorno 
de carro (CR) e alimentação de linha (LF). Para a maioria dos comandos, o avanço de linha 
(LF) deve ser melhor omitido para resposta rápida..  

  

Comando Significado Formato da data 

DQD(cr) note 0 
Retorna a taxa de fluxo por dia 

±d.ddddddE±dd(cr)      note 1 

DQH(cr) Taxa de fluxo de retorno por hora ±d.ddddddE±dd(cr) 

DQM(cr) Taxa de fluxo de retorno por minuto ±d.ddddddE±dd(cr) 

DQS(cr) Taxa de fluxo de retorno por 

segundo 

±d.ddddddE±dd(cr) 

DV(cr) Retornar a velocidade do fluido ±d.ddddddE±dd(cr) 

DI+(cr) Retorno positivo do totalizador 
±dddddddE±d(cr)note 2 

DI-(cr) Retorno negativo do totalizador ±dddddddE±d(cr)  

DIN(cr) Retorno do totalizador líquido ±dddddddE±d(cr)  

DIE(cr) Totalizador de energia térmica 

líquida de retorno 

±dddddddE±d(cr)  

DIE+(cr) Totalizador de energia positiva de 

retorno 

±dddddddE±d(cr)  

DIE-(cr) Retorno de totalizador de energia 

negativa 

±dddddddE±d(cr)  

DIT(cr)  Retorno do fluxo total líquido para 

hoje 

±dddddddE±d(cr)  

DIM(cr) Retorno do fluxo total líquido para 

este mês 

±dddddddE±d(cr)  

DIY(cr) Retorno do fluxo líquido total para 

este ano 

±dddddddE±d(cr)  
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DID(cr) Devolve o número de ID / endereço ddddd(cr)   5 bytes long 

E(cr) Valor calórico instantâneo de retorno ±d.ddddddE±dd(cr)  

DL(cr) Força do sinal de retorno e 

qualidade do sinal 

UP:dd.d,DN:dd.d,Q=dd(cr) 

DS(cr) Retornar a porcentagem de saída 

AO 

±d.ddddddE±dd(cr)  

DC(cr) Retornar o código de erro atual Note 3 

DA(cr) Sinal de alarme OCT e RELAY 
TR:s,RL:s(cr)note 4 

DT(cr) Retornar a data e hora atuais yy-mm-dd,hh:mm:ss(cr) 

Time@TDS1=(cr) Definir data/horayy-mm-dd,hh:mm:ss   

M@(cr) Envie um valor de chave como se 

uma tecla fosse pressionada. 
M@(cr)note 5 

LCD(cr) @ é o valor da chave   

LOCK0(cr) Desbloquear o sistema Has nothing to do with the original 

password. 

LOCK1(cr) Bloqueie o sistema Can be opened by press ENT key 

MENUXX(cr) Vá para a janela XX   

LanguageX(cr) Selecione o idioma da interface X=0 for English, 1 for Chinese 

2 for Italy, if applicable 

3 for Korea, if applicable 

4 for French, if applicable 

5 for Germany，if applicable 

6 for Spanish, if applicable 

BaudRateX(cr) Alterar taxa de transmissão X=0~7, will set to 19200, 14400, 

9600,4800,2400,1200,600,300 

C1(cr)  Fim da OCT   

C0(cr) OCT aberto   

R1(cr) RELAY (OCT2) fechar   

R0(cr) RELAY (OCT2) aberto   

FOdddd(cr) Força o FO a produzir uma 

frequência de dddd HZ 

Fdddd(cr)(lf) 

AOa(cr) A corrente de saída é um mA no 

terminal de saída AO. 
AOa(cr)(lf)Note 6 

BA1(cr) Devolve a resistência para T1 ±d.ddddddE±dd(cr)(lf) 

      

BA2(cr) Devolve a resistência para T2 ±d.ddddddE±dd(cr)(lf) 
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BA3(cr) Retorna o valor atual de AI3 (0 ~ 

20mA) 

±d.ddddddE±dd(cr)(lf) 

BA4(cr) Retorna o valor atual de AI4 (0 ~ 

20mA) 

±d.ddddddE±dd(cr)(lf) 

BA5(cr) Retorna o valor atual de AI5 (0 ~ 

20mA) 

±d.ddddddE±dd(cr)(lf) 

AI1(cr) Temperatura de retorno na entrada 

T1 

±d.ddddddE±dd(cr)(lf) 

AI2(cr) Temperatura de retorno na entrada 

T2 

±d.ddddddE±dd(cr)(lf) 

AI3(cr) Valor de temperatura / pressão de 

retorno de AI3 

±d.ddddddE±dd(cr)(lf) 

AI4(cr) Valor de temperatura / pressão de 

retorno de AI4 

±d.ddddddE±dd(cr)(lf) 

AI5(cr) Valor de temperatura / pressão de 

retorno de AI5 

±d.ddddddE±dd(cr)(lf) 

ESN(cr) Retornar o ESN (número de série 

eletrônico) do medidor de vazão 

ddddddd(cr)(lf) note 7 

N Prefixo de uma rede baseada em 

endereçamento IDN, O endereço 

IDN é byte, intervalo 0-253 

Note 8 

W Prefixo de uma rede baseada em 

endereçamento IDN, O endereço 

IDN é palavra, intervalo 0-65535 

Note 8 

P Prefixo de qualquer comando para 

devoluções com soma de 

verificação 

  

& Conector de comandos para criar 

um comando de composição em 

uma linha. 

Result commands should not exceed 

253 bytes long. 

RING(cr)(lf) Pedido de handshaking de um 

modem 

ATA(CR)(lf) 

 

OK(cr) Confirmação de um modem. No action 

  Handshaking do medidor de vazão 

para o modem. 

AT(CR)(LF) 

GA(cr) Comando especial para rede GSM. 
note９ 

GB(cr) Comando especial para rede GSM. 
note９ 

GC(cr) Comando especial para rede GSM 
note９ 
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Note: 

0. （cr） significa retorno de carro, seu valor ASCII é 0DH. (lf) significa alimentação de linha, 

seu valor ASCII é 0AH. 

1．d representa um número de dígito de 0 a 9, 0 é expresso como + 0,000000E + 00 

2．d representam 0 a 9, o número antes de "E" ser um inteiro. 

3．Código de status de trabalho, 1 ~ 6 letras, consulte o capítulo relacionado ao código de 

erro. 

4 's' é 'ON', 'OFF' ou 'UD' 

Por exemplo, "TR: ON, RL: ON" significa que o OCT e o RELAY estão fechados 

‘TR: UD, RL: UD’ significa que o OCT e o RELAY não são usados. 

5． @ significa o valor da chave, por exemplo, o valor 30H significa a chave "0". O comando 

"M4 (cr)" atua exatamente como a tecla número 4 no teclado foi pressionada. 

6． 'A' representa o valor atual de saída. O valor máximo não deve exceder 20.0 Por exemplo, 

AO2.34567, AO0.2 

7． "Dddddddd" representa o número de série eletrônico 

8． Se houver mais de um dispositivo em uma rede, todo o comando básico deverá ser 

prefixado com "N" ou "W", caso contrário, o medidor de fluxo múltiplo poderá responder à 

mesma solicitação e, portanto, poderá ocorrer um conflito. 

9. Os retornos pelo comando especial para redes GSM contêm caracteres chineses.  

7.2.1 Prefixos de comandos e o conector de comando  

 
(1) Prefixo ‘P’ 

O prefixo "P" pode ser adicionado antes de cada comando básico para ter a mensagem 
retornada com uma soma de verificação de dois dígitos. A soma de verificação é obtida por 
uma adição binária. Por exemplo, se o comando DI + (CR) (44H, 49H, 2BH, 0DH em números 

binários） trará um retorno como +1234567E+0m3 (CR) 
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(2BH,31H,32H,33H,34H,35H,36H,37H,45H,2BH,30H,6DH,33H,20H,0DH,0AH em numerous 
binários), então o PDI+(CR) irá trazer retornos como+1234567E+0m3 !F7(CR), depois do 
caractere ‘!’ são os cálculos no formato ASCII (2BH+31H+32H+33H+34H+35H+ 
36H+37H+45H+2BH+30H+6DH+33H+20H=(2)F7H) 

Preste atenção para que não haja personagens ou apenas espaços antes do caractere ‘!’. 

(2) Prefixo N 

O uso do prefixo "N" é como: N + endereço de byte único + comando básico. 

Por exemplo, se o medidor de fluxo do número de endereço 88 for endereçado, o comando 
deve: NXDV (CR), o valor decimal de X deve ser 88. 

O prefixo W é altamente recomendado para novos usuários. 

(3) Prefixo W 

Usage: W + endereço de cadeia de caracteres + comando básico 

O valor da cadeia de caracteres deve ter um valor no intervalo of 0~65535, exceto pelo valor 

de 13（0DH retorno de transporte），10（0AH alimentação de linha，42（2AH *），38（26H&）. 

Por exemplo, se a velocidade do medidor de fluxo número 12345 é desejada, o comando 
pode ser: W12345DV (CR), (57H, 31H, 32H, 33H, 34H, 35H, 44H, 56H, 0DH em números 
binários) 

(4) O conector de comando "&" 

O conector de comando "&" adiciona vários comandos básicos em um comando composto de 
uma linha. O comando composto não deve exceder um comprimento de mais de 253 
caracteres. O prefixo "P" deve ser adicionado antes de cada comando básico, para que os 
resultados retornados tenham uma soma de verificação. 

Por exemplo, se o 1) taxa de fluxo 2) velocidade 3) totalizador positivo 4) totalizador de 
energia líquida 5) a entrada AI1 6) a entrada AI2 do medidor de fluxo número de endereço 
4321 deve retornar com soma total, comando de linha é como:  

W4321PDQD&PDV&PDI+&PDIE&PBA1&PAI2(CR) 

Os códigos de retorno será: 

+0.000000E+00m3/d!AC(CR) 

+0.000000E+00m/s!88(CR) 

+1234567E+0m3 !F7(CR) 

+0.000000E+0GJ!DA(CR) 
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+7.838879E+00mA!59 

+3.911033E+01!8E(CR)  

 

Qualquer comando pode ser conectado juntos. Por exemplo, se uma chave séria quiser ser 
enviada, para configurar o diâmetro externo para 1234,567 mm, um comando composto será: 

MENU11&M1&M2&M3&M4&M:&M5&M6&M7&M=(CR) 

 

7.3 Os protocolos de comunicação compatíveis  

Os medidores de vazão feitos pela Huizhong têm mais de 10 protocolos de comunicação 
diferentes. Para facilitar a substituição de um medidor de água, a maioria desses protocolos é 
realizada nos medidores de vazão TUSM-2000-S. Aqui apenas um deles, o padrão para 
protocolos compatíveis CRL-61D (D <= 50mm), é fornecido como referência.  

Estes protocolos são selecionáveis pelo Menu63, após a seleção dos protocolos 
MOBUS-ASCI ou MODBUS-RTU. 

interface：RS232，RS485 

baud rate：9600 by default，select other 15 different baud rate by Menu 62  

parity：NONE, EVEN, ODD can be chosen from Menu 62 

Data bits：8 

Stop bits: 1, 2 

Na seguinte explicação: 

XXh significa o endereço (ou ID de rede) do instrumento, intervalo: 00h-FFh. 

YYh significa o novo endereço que será atribuído, range: 00h-FFh. 

ZZh a soma de verificação, que é obtida por meio de adição binária de todos os bytes 
de dados (observe que a adição é para os bytes de dados, não para os 
bytes de controle e comandos, e o carry de 0ffh é descartado. 

H significa que o número é um número hexadecimal. 

Todos os cinco comandos são como seguir: 
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(1) leia os dados do medidor de água (comando 4A） 

  Formato: 2Ah XXh 4Ah 

Resposta: 26h XXh 4Ah  LL(BCD coded ）ZZh 

Acima, o conteúdo de LL (BCD) é formatado como na tabela a seguir: 

  

(2) Lendo os dados do medidor gravado (comando 49) 

Formato：2Ah XXh 49h 

Resposta:  26h XXh 49h  LL（BCD 码） ZZh 

A diferença entre o comando 4A e o comando 49 é que o último comando lê os dados 
que são registrados no medidor pelo tempo que é definido pelo comando 4C.  

(3) Alterar o endereço do medidor (comando 4B) 

Formato: 2Ah XXh 4Bh YYh  

Resposta:  26h XXh 4Bh YYh 

Se XXh = YYh, este comando pode ser usado para fazer um teste de loop na rede, ou 
para varrer e encontrar os medidores existentes na rede. Por favor, preste atenção 
pois a rede pode perder metricas se este comando for usado em uma rede barulhenta.  

(4) Alterar ou atribuir um tempo para a gravação de dados do medidor (comando 4C) 

Formato:  2Ah XXh 4Ch DDh HHh 

Resposta:  26h XXh 4Ch DDh HHh MMh ZZh 

 DDh significa o dia, HHh por hora, MM por minuto, os dados estão em código BCD. 

DD é o dia deste mês, por exemplo: 2Ah 86h 4Ch 12h 15h significa atribuir um tempo de 
gravação para o número 86 metros 86. o medidor registrará a vazão, o fluxo total da rede, o 

Posição Conteudo Bytes Nota 

1~4 Quociente de 

vazão 

4 O valor real é dividido por 1000, unidade em metro 

cúbico por hora. 

5~8 Fluxo total 

positivo 

4 O valor real dividido por 10, unidade em metro cúbico 

9~12 Tempo total 4 Unidade em hora 

13 Erro de código 1 Veja a tabela abaixo 
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temporizador de trabalho e o código de erro quando o tempo é 15:00 o dia 12 deste mês. A 
data gravada será lida pelo comando 49. 

Se DD 0, significa que a gravação de dados terá lugar às 15:00 todos os dias. 

(5) Data e hora padrão de transmissão （comando 4D） 

Formato: 2Ah AAh 4Dh ssmmhhDDMMYY  

Respota: no answer 

 

Acima, ssmmhhDDMMYY é a data e a hora no formato BCD. 

Código de diagnóstico: 00h significa que o sistema está funcionando 
normalmente. 

02h significa que o tubo pode estar vazio ou que o medidor funciona de maneira 
inadequada. 

                  05h significa que existe falha de hardware, o reparo pode ser necessário. 

 

7.4 Tabela de valores-chave 

Os valores da chave são usados em um aplicativo de rede. Com o uso do valor da chave e um comando 
"M", podemos operar o medidor de vazão através da rede em um computador ou outro tipo de terminal. 
Por exemplo, o comando "M0 (cr)" age exatamente como a tecla zero no teclado foi pressionada. 

  

Key Key value 

(headecimal) 

Key value 

(decimal) 

ASCII 

value 

key Key value 

(headecimal) 

Key value 

(decimal) 

ASCII 

value 

 0  30H 48 0  8  38H 56 8 

 1  31H 49 1  9  39H 57 9 

 2  32H 50 2  .  3AH 58 : 

 3  33H 51 3  ◄  3BH  59 ; 

 4  34H 52 4 MENU 3CH  60 <  

 5  35H 53 5  ENT  3DH  61 = 

 6  36H 54 6 ▲/+  3EH 62 >  

 7  37H 55 7 ▼/-  3FH 63 ? 

  

Meter-BUS será dado mais tarde. 
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8. Solução de problemas 

8.1 Exibições de erro ao ligar e contra-medidas 

O medidor de vazão ultra-sônico TUSM-2000S fornece um diagnóstico de ativação automática para os 

problemas de hardware. Quando qualquer mensagem (com a energia ligada) na tabela a seguir for exibida, 

as medidas necessárias devem ser tomadas. 

 

Mensagem de 

erro 

Causas Contra-medidas 

Erro de teste da 

ROM 

Problema com o 

software 

(1) Ligue novamente 

Erro de teste de 

segmento 

Os parâmetros 

inseridos pelo 

usuário perdem a 

integração. 

(2) entre em contato com a 

fábrica 

Erro de dados 

armazenados 

Problema com o 

timer-keeper ou o 

oscilador de 

cristal. 

Quando esta mensagem é 

exibida, o usuário deve 

pressionar a tecla ENT e toda 

a configuração será 

restaurada para o estado 

padrão. 

Erro Lento do 

Temporizador 

Erros numéricos 

com o calendário 

(1) Ligue novamente 

Erro rápido do 

temporizador 

Problemas de 

hardware 

(2) entre em contato com a 

fábrica 
 

8.2 Código de erro e contra-medidas 

O medidor de vazão ultra-sônico TUSM-2000S mostrará o Código de Erro no canto inferior direito com 

uma única letra como I, R etc. nas janelas de menu M00, M01, M02, M03, M90 e M08. Quando qualquer 

código de erro anormal for exibido, as medidas de controle necessárias devem ser tomadas. 

 

Error 

code 

Mensagem correspondente 

exibida no M08 
Causas Precauções 

R Sistema Normal Sem erros  

I 
Não detecte nenhum 

sinal 
(1) Nenhum sinal detectado 

(1) realocar 

local de 

medição 

J Erro de hardware (2) Transdutores instalados (2) Limpe o 
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incorretamente local 

H PoorSig detectado (3) Demasiada incrustação 
(3) Verifique os 

cabos 

Q Saída de freqüência 
(4) Os revestimentos de 

tubos são muito grossos. 

Entre em 

contato com a 

fábrica 

F Erro de RAM do sistema 

(5) Os cabos do transdutor 

não estão conectados 

corretamente 

(1) ligar 

novamente 

 

 

(2) entre em 

contato com a 

fábrica 

G Erro de data e hora Problema de hardware  

K Tubo entupido    

Nenhum líquido dentro da 

tubulação 

Erro de configuração no M29 

Realocar onde o 

tubo está cheio de 

líquido 

Digite 0 na M29 

   

8.3 Outros problemas e soluções 

1. Quando o fluxo real não é parado, mas o exemplo mostrado é 0,0000 para a vazão, e a força do sinal de 

exibição "R" e a qualidade do sinal Q (valor) tem um valor satisfatório? 

Os problemas provavelmente são severos pelo usuário que utilizam uma função "Set Zero" neste tubo de 

fluxo não parado. Para resolver este problema, use a função 'Reset Zero' na janela do menu M43. 

 

2. A taxa de fluxo de uma tela é muito inferior ou muito superior a taxa real no tubo, em condições normais 

de funcionamento. 

(1) Provavelmente existe um valor de incorretamente digitado pelo usuário em M44. Digite "0" em M44. 

(2) Problema com a instalação do transdutor. 

(3) Existe um "ponto zero". Tente "zerar" o instrumento usando M42 e verifique se o fluxo dentro do tubo já 

está parado.
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Ligação. 

24Vdc GND Positivo do 

primeiro 

transdutor 

Negativo do 

primeiro 

transdutor 

Positivo do 

segundo 

transdutor 

Positivo do 

segundo 

transdutor 
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