
 

 

2. Загальна інформація про виріб 
Ця інструкція пояснює як встановлювати, вводити в експлуатацію і обслуговувати при експлуатації 
витратомір типу TVA компанії Spirax Sarco, призначений для використання з насиченою парою. 

2.1 Опис виробу 
Витратомір типу TVA компанії Spirax Sarco призначений для зменшення витрат на вимірювання і 
використовується як точний засіб для вимірювання витрат насиченої пари в одиницю часу і запису 
загальної витрати. Витратомір TVA є автономним пристроєм і не потребує для підрахунку масових витрат 
насиченої пари якогось іншого обладнання – датчиків перепаду тиску, датчиків тиску та ін.  

2.2 Поставка обладнання і зберігання  
Поставка з заводу 
Перед відвантаженням з заводу, витратомір Spirax Sarco TVA випробовується, калібрується і проходить 
контроль для забезпечення правильної його дії. Засоби безпровідної передачі даних також проходять 
випробування. 
Прийняття вантажу 
Кожна коробка повинна перевірятися під час доставки на можливі зовнішні пошкодження. Будь-які видимі 
пошкодження повинні бути відразу зафіксовані на копії транспортної накладної перевізника. Кожна 
коробка повинна бути акуратно розпакована і вміст коробки перевірений на можливість пошкоджень. 
Якщо буде помічено, що якісь частини пошкоджені або відсутні, повідомте про це Spirax Sarco негайно, 
надавши повну інформацію. Крім того, про пошкодження повинно бути повідомлено перевізнику з 
проханням, щоб він на місці оглянув пошкоджений предмет і його транспортну упаковку. 
Зберігання 
Якщо витратомір зберігається перед встановленням, навколишні температурні умови зберігання повинні 
бути від 0°C до 55°C, і при відносній вологості 10% - 90% (без конденсації). 

2.3 Розміри і трубопровідні з’єднання 
DN50, DN80 і DN100 
Витратомір TVA – галетної (дискової) конструкції, яка розрахована на установку між такими фланцями: EN 
1092 PN16, PN25 і PN40 BS 10 Table H 
ASME (ANSI) B 16.5 Class 150 і 300, Корейський стандарт KS 20. 

 

Рис. 1 Витратомір типу TVA



 

 

2.4 Межі тиску/температури 

 

  

 

Зауваження 

Увага: Якщо корпус електронної частини 
встановлений під кутом 45° (або більше) до 
вертикалі, то максимальний робочий тиск 
має бути обмежений величиною 7 бар 
маном. (101 фунт/кв.дюйм маном.). 

Рис. 2 Обмежувальні умови установлення

Цей виріб не можна використовувати в цій області в зв’язку з обмеженнями 
програмного забезпечення. 

Максимальний допустимий тиск при 239°C  Насичена пара 32 бар ман. (464 фунт/кв.дюйм маном.) 
або як вказано на номіналі фланців 

Максимальна допустима температура 239°C (462°F) 

Мінімальна допустима температураe 0°C (32 °F) 

 Максимальний робочий тиск при горизонтальному потоці 32 бар маном. (464 фунт/кв.дюйм ман.) 

для насиченої пари при роботі з вертикальним потоком 7 бар маном. (101 фунт/кв.дюйм ман.) 

Мінімальний робочий тиск 0.6 бар маном. (8.7 фунт/кв.дюйм ман.) 

Максимальна робоча температура 239°C (462°F) 

Мінімальна робоча температура 0°C (32 °F) 

Максимальна оточуюча температура для електронної частини 55°C (131 °F) 

Максимальний рівень вологості для електроніки 90% відносної вологості (без конденсації) 

Максимальний перепад тиску. Перепад тиску на витратомірі TVA при максимальнім 
номінальній витраті складає номінально 750 мбар (300 дюймів в.ст.) для DN50, 

і 500 мбар (200 дюймів в.ст.) для DN80 і DN100.  
 

Тиск холодного гідравлічного випробування: 52 бар маном. (754 фунт/кв.дюйм ман.) 
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2.5 Технічні дані 

 

2.6 Електричні з’єднання  
 

2.7 Матеріали 

 

 

2.8 Розміри/вага (прибл.) в мм і кг 

Рис. 3 

Корпус 
витратоміра 

Стержень 
витратоміра 

Корпус електроніки 

Клас захисту IP  IP65 при правильних ущільненнях кабеля. 

Живлення Номінальний постійний струм 24 В 
 4-20 мA (пропорційно масовій витраті) 

Виходи Вихід імпульсного струму Vмакс = 28 В пост.струму, 
Rмін = 10 кОм, Von = 0,7 Vмакс 

Порт зв’язку  EIA 232C 15 м межа – Див. розділ 4.11 

Характеристика 
 

Погрішність системи 
відповідно до ISO 17025 
(при 95% достовірність за 
стандартом до 2) 

±2% зчитуваної величини в інтервалі від 10% до 
100% максимальної номінальної витрати ±0.2%  
Від 2% до 10% максимальної номінальної витрати 
для повного діапазону. 
Діапазон регулювання: до 50:1 

Електричні з’єднання  M20 x 1.5 

Корпус витратоміра Нержавіюча сталь 1.4408 CF8M 

Внутрішні частини 431 S29/S303/S304/S316 

Пружина Inconel ® X750 або еквівалентний 

Стержень витратоміра Нержавіюча сталь 431 S29 

Корпус електроніки Алюмінієвий сплав LM 25 

Розмір A B C D E Вага 

DN50 35 103 322 160 65 2.67 

DN80 45 138 334 160 65 4.38 

DN100 60 162 344 215 65 7.28 



 

 

3. Встановлення 
Прим.: Перед встановленням дивіться «Інформацію про безпеку» в Розділі 1. 
Для забезпечення вказаних точності та характеристик важливо щоби уважно виконувалися наступні 
вказівки по встановленню. При застосуванні для роботи з парою треба дотримуватися правильної 
практики в сфері парового обладнання, включаючи застосування сепараторів. Встановлення має 
відповідати всім відповідним будівельним та електричним правилам і нормам.  
УВАГА: Якщо корпус електронної частини встановлений під кутом 45° (або більше) до вертикалі, то 
максимальний робочий тиск має бути обмежений величиною 7 бар маном. (101 фунт/кв.дюйм маном.)- 
див. рис. 4.  

 

 
3.1 Умови навколишнього середовища 
Витратомір має розміщуватися в середовищі, яке зводить до мінімуму вплив тепла, вібрації, ударів і електричних 
перешкод. (Межі тиску/температури дивіться у Розділі 2.4). 
 

УВАГА: Не прикривайте (не ізолюйте) витратомір TVA або фланці, оскільки це може призвести до надмірних 
температур в електроніці. Перевищення вказаних температурних меж робить недійсною гарантію, має шкідливий 
вплив на характеристики і може пошкодити сам 
витратомір TVA, див. Рис. 6. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
Інші вказівки 
Забезпечте достатній вільний простір для: 
- прокладки кабелепроводів / проводів. 
- зняття кінцевих кришок кожухів. 
- огляду дисплею. Примітка: корпус електроніки і дисплей можна повертати. 
Попередження: Не встановлюйте витратомір поза приміщенням без додаткового захисту, яке 
попереджало би пошкодження внаслідок замерзання. 

Рис. 5 Типова установка 

Рис. 6 Ізоляція 
трубопроводу 

Не закривайте 
ізоляцією фланці витратоміру TVA  

Обмежено 
до 7 бар 
маном. 

32 бар 
маном. 

Рис. 4 
Обмежуючі 
умови 
встановлення 

Пара 
Сепаратор 

Конденсатовідвідник 
Витратомір TVA  

Котушка Фільтр 

Байпасна лінія дозволяє безпечно знімати витратомір TVA для 
обслуговування або калі бровки. Закриття клапанів V1 i V2 і 
відкриття клапана V3 дозволяє ізолювати витратомір для установки 
нуля. (температура повинна бути <20°С.   



 

3.2 Встановлення механічної частини 
Попередження: Не змінюйте установочну гайку на задній частині валика витратоміра TVA, оскільки це 
впливає на калібровку витратомірів. 

Орієнтування 
Витратомір TVA може встановлюватися з будь-яким орієнтуванням, якщо тиск менше 7 бар маном. 
(101 фунт/кв. дюйм), див. рис. 7, 8 і 9. 
Якщо тиск вищий 7 бар маном. то витратомір TVA треба встановлювати на горизонтальній трубі, таким 
чином, щоби корпус електроніки знаходився знизу витратоміру, див. Рис. 9. 
Примітка: Витратомір TVA працює з потоком лише одного напрямку. Він не розрахований на роботу з 
входом потоку у двох напрямках. На корпусі витратоміру TVA є чітке маркування у вигляді стрілки, що 
вказує напрям потоку.

Потік 

Потік 
Рис. 7. Вертикальний потік лише при тиску до 7 бар маном. 

Потік Потік

Рис. 8. Горизонтальний потік лише при тиску до 7 бар маном. 

Рис. 9. Горизонтальний потік лише при тиску до 32 бар маном. 

УВАГА: Якщо корпус електронної частини 
встановлений під кутом 45° (або більше) до вертикалі, 
то максимальний робочий тиск має бути обмежений 
величиною 7 бар маном. (101 фунт/кв.дюйм маном.)- 
див. рис.4. 



 

 
 
Вхідна / вихідна частини трубопроводу 
Витратомір TVA має бути встановлений в трубопроводі, виконаному згідно BS 1600, ASME (ANSI) B 
36.10 Schedule 40 або EN 10216-2 / EN 10216-5, що відповідає наступним внутрішнім діаметрам 
трубопроводу: 
 

 

Для різних стандартів труб, якщо витратомір працює на опублікованому максимальному діапазоні і 
потрібна максимальна точність, то мають використовуватися вхідні котушки, виготовлені з труби, що 
відповідає вказаному вище стандарту.  
Важливо, щоб внутрішній вхідний і вихідний діаметри труби були гладкі. В ідеальному варіанті треба 
застосовувати безшовні труби і щоби на внутрішньому діаметрі не було утворюючого перешкоду для 
потоку наплавленого при зварюванні металу. Рекомендується використовувати фланці, що охоплюють 
трубу, щоби на внутрішньому діаметрі труби не було слідів зварювання. 
Примітка: Див. на рис. 11 - 14 інші вказівки, які треба враховувати перед тим, як приймати рішення, 
щодо правильного розміщення витратоміру.

Warning: Do not loosen / remove the stem from 
the main body of the unit. 

 

Номінальний діаметр Номінальний внутрішній діаметр 

50 мм 52 мм 

80 мм 77 мм 

100 мм 102 мм 

 
Повертання корпусу електроніки 
Корпус електроніки може повертатися на 
270° для забезпечення достатнього вільного 
простору для установлення. Щоби повернути
корпус електроніки, треба ослабити затяжку 
гвинта 6 мм, що знаходиться на тильній 
стороні корпусу електроніки (див. Рис. 10). 
Тепер корпус електроніки можна повернути 
до потрібного положення. Коли корпус 
електроніки встановлено у правильне 
положення треба знову затягнути гвинт 
крутячим моментом 1,3 Нм (11,5 фунт.дюйм). 

6 мм гвинт

Рис.10

Попередження: Не ослаблюйте 
затяжку і не видаляйте 
стержень з головного корпусу 
пристрою. 

Попередження: Не ослаблюйте затяжку і не 
видаляйте стержень з головного корпусу 
пристрою. 

 



 

 
Витратомір TVA нормально вимагає вільних прямих ділянок труб довжиною мінімум 6 діаметрів 
труб на вході і 3 діаметри труб на виході. Під цими розмірами треба розуміти такі розміри, що 
показують відстань від одного згину під кутом 90° (див. Рис. 11). 

 

Якщо перед витратоміром TVA на його вході має місце якась із наступних конфігурацій: 
- два згини під прямим кутом у двох площинах, 
- редукційний клапан, 
- частково відкритий клапан, 
то рекомендується, щоби мінімальна частина вільної труби перед входом була збільшена удвічі до 
12 діаметрів (Див. рис. 12). 

 

Уникайте встановлення витратоміру TVA на стороні виходу клапана з приводом, оскільки швидкий 
цикл роботи цього клапана може викликати появу неточних результатів або пошкодження витратоміру.  
Див рис. 13. В конфігураціях, де знаходяться близько один від одного два або більше швидкодіючих 
редукційних клапанів, витратомір TVA треба встановлювати на відстані від них мінімум 25 діам. на 
вхідній стороні і 3 діам. на вихідній стороні.  
Запобіжні клапани повинні бути також якомога дальше від витратоміру – мінімум на відстані 25 діам.  

 

 

Мінімум 6 діам. Мінімум 3 діам. 

Потік Рис. 11 

Мінімум 12 діам. Мінімум 3 діам. 

Потік 
Рис. 12 



 

 

Для установки трубної ділянки витратоміру TVA в існуючий трубопровід і для легшого можливого 
видалення витратоміру, можна зробити на місці котушку по розмірах наведених нижче (див. Рис 14). 

 

 

 

Розмір DN50 DN80 DN100 

Розміри A 180 мм 240 мм 300 мм 

7,1 дюйм. 9,5 дюйм. 11,8 дюйм. 

 

Рис. 13 

Потік 

Мінімум 25 діам. 

Мінімум 3 діам. 

Котушка 

Рис. 14 

Потік 



 

 

Розміщення в трубопроводі 
Рекомендується застосовувати прокладки з отворами під болти такого ж діаметра як діаметр 
трубопроводу. Це запобігає виникненню можливих неточностей, внаслідок виступу прокладки 
всередину труби. 

Важливо, щоби витратомір TVA був розміщений по центральній осі трубопроводу, оскільки будь-яка 
неспіввісність може викликати неточні зчитувані дані. Витратомір TVA має центруючі виступи (ребра), 
які розміщуються на внутрішньому діаметрі трубопроводу (див. Рис. 15).

          Рис. 15 Центруючі виступи 
Рис. 16 Прокладки поставлені 
правильно 

                                                                     Рис. 18 Прокладки і труба зміщені відносно один одного, 
установка неправильна 

Рис. 17 Прокладки поставлені 
неправильно 

Центруючі виступи 

 

Центруючі виступи 

 



 

3.3 Електрична частина 
Витратомір TVA – пристрій з петльовою конфігурацією електроживлення. Цей розділ описує 
петльову схему електроз’єднань і показує типові провідникові виводи (електромонтаж EIA 232C (RS 
232) розглядається на стор. 28 Розділу 4.11). Він також розглядає вплив під’єднання додаткового 
обладнання (наприклад пристрою для запису, дисплею з петльовою конфігурацією живлення) до 
петльової схеми. 
Схема з’єднань витратоміру TVA 
Доступ до виводів електромонтажної схеми відкривається після видалення торцевої кришки 
корпусу. Типова петльова монтажна схема показана на Рис. 19. Якщо для застосування з 
витратоміром TVA закупляється дисплейний блок M750 від Spirax Sarco, цей дисплейний блок має 
бути конфігурований під потік витратоміру TVA на струм 20 мA. Якщо вихід 4 - 20 мA витратоміру 
перемасштабовано (див. розділ 4.6.1), важливо, щоби вхід 20 мA на M750 також був 
перемасштабований. 
Примітки: 
Витратомір має бути заземлений. Він постачається з заземлюючим проводом довжиною 1 м, який 
приєднано до різьбового отвору на тильному боці корпусу поблизу до отворів 20 мм для 
кабельного вводу. Може бути приєднаний також альтернативний заземлюючий провід. Будь ласка, 
зніміть усю фарбу (покриття), щоби забезпечити з’єднання з низьким опором. Заземлений провід 
повинен мати січення не менше 4 мм2, рекомендується застосовувати затискний наконечник. Після 
вводу в експлуатацію видаліть силікагель з корпусу.  

 

 
Вимоги до електроживлення 
Для живлення витратоміру потрібний постійний струм номінальної напруги 24В. Однак, 
витратомір TVA може правильно працювати поки струм живлення залишається в межах, 
показаних на рис. 20. Одне автономне джерело живлення може живити декілька датчиків. Воно 
може бути встановлено в диспетчерській, або на лінії, але не може бути на тій самій петлі.  
Дотримуйтеся рекомендацій виробника джерела живлення щодо монтажу і вимог до 
середовища. Графік (рис.20) показує діапазон напруг джерела живлення і опори петлі, в межах 
яких витратомір може правильно функціонувати. Опір петлі включає всю схему провідникових 
з’єднань.  

Порт зв’язку (з’єднувальне 
гніздо RJ11) 

Петля Подача імпульсів 

Рис. 19 Електромонтажна схема 
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діаграмний самописець з 
живленням петльової 
конфігурації 4-20 мА 



 

 

Довжина кабеля живлення 
Як правило максим. довжина кабеля між витратоміром TVA и джерелом живлення – 300 м.  
Однак, фактична довжина кабеля залежить від кількості пристроїв у мережі, загального опору 
мережі і ємності кабеля.  
Можливий тип кабеля: і для петлі і для імпульсного струму – екрановані двожильні кабелі, кожна 
жила має бути скручена з 7 дротів і повинна мати площу січення 0,5 мм2. 
Рекомендуються кабельні ущільнення для M20 x 1,5 згідно EN 50262 / IP68. 
Крутячий момент затискання ущільнення в корпусі 5 Нм (3,68 фунт-сила х фут). 
Крутячий момент затискання гайки, що затискає ущільнення (при введеному кабелі живлення) - 
5 Нм (3,68 фунт-сила х фут). 
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Рис. 21 Дисплей витратоміру TVA 

4. Уведення в експлуатацію 
Після завершення всіх робіт по механічній та електричній частинах здійснюється ввід в експлуатацію 
відповідно до наступних інструкцій.  
Витратомір TVA треба в експлуатацію при ізоляції потоку через нього. 
Примітка: Витратомір TVA налаштований на видачу показів у метричній системі одиниць. Для 
введення в експлуатацію з показами в британських одиницях вимірювання дивіться на стор. 24, 
пункт 4.4.2. 

Усі роботи по вводу в експлуатацію проводяться через дисплейний блок, що знаходиться поза 

передньою кришкою корпусу витратоміру TVA. Дисплейний блок складається з невеликої панелі 

дисплею на рідких кристалах і 5-клавішної клавіатури. 

Оскільки всі налаштування для вводу в експлуатацію зберігаються в енергонезалежній пам’яті, можна 
підключити 9-вольтну батарею типу РРЗ до виводу 4 - 20 мA петлевої конфігурації живлення 
витратоміру TVA і вводити в експлуатацію неустановлений пристрій. Однак установка витратоміру на 
нуль все ж таки має виконуватися в лінії (див. п. 4.5.3) і в лінії перевірятися його дія. Дисплейний блок 
M750 можна використовувати, якщо потрібно, для виконання функції дистанційної індикації, для чого 
застосовується лінійний вивід. 
Повертання дисплею 
Дисплей можна повертати в межах кута 180°, щоби можна було полегшити підготовку до експлуатації. 
Для повертання дисплею, від’єднайте джерело живлення, вийміть кріпильні гвинти дисплейного блоку, 
обережно зніміть дисплейний блок і поверніть його. Обережно поставте дисплейний блок на місце (у 
зміненому положенні) і поверніть на своє місце. Під’єднайте знову джерело живлення. Примітка: треба 
додержуватися існуючого порядку робіт, що враховує можливість електричного розряду (ЕСР-процедур) 
при повертанні дисплея.. 

4.1 Режим прогону 
Зазвичай витратомір TVA працює в режимі прогону, показуючи загальну витрату, витрату за одиницю 
часу, енергію, тиск або температуру рідини, що проходить через трубопровідну лінію.  
Після початкової подачі живлення витратомір автоматично входить у режим прогону, і з цього режиму 
можливий доступ до всіх меню підготовки до експлуатації. (Див. Розділ 4.2 – режим підготовки до 
експлуатації, де наводяться детальні пояснення щодо того, як здійснювати підготовку до експлуатації). У 
режимі прогону дані, що стосуються рідини, видаються на декількох екранах, доступ до яких можна 
одержати натисканням клавіш up (вверх) або down (вниз). Дисплей показує числове значення і стрілку, 
яка вказує тип зчитуваних даних, тобто загальну витрату, витрату за одиницю часу, енергію, тиск або 
температуру. Усі одиниці вимірювання (крім °C) – 
британські або метричні – вказуються іншою стрілкою. 
Значення загальної витрати показується двома 
частинами. Спочатку появляються перші п’ять цифр 
загальної витрати, а через 10 с – наступні п’ять. Щоби 
знову одержати доступ до перших п’яти цифр загальної 
витрати, необхідно зробити прокрутку на екрані 
дисплея  вверх або вниз і повернутися до показу 
загальної витрати. 
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Наступна схема показує послідовність показу даних при режимі 
прогону. Залежно від конфігурації одиницями витрати будуть: 

 

Витратомір TVA налаштовано на заводі на показ даних пари в метричних одиницях; натискання 
клавіш up (угору) або down (униз) забезпечує прокрутку через наступні дані. 

4.1.1 Послідовність даних при режимі прогону

Одиниці Пара 

Метричні кг/год., кВт, бар маном., °C 

Британські фунт/год, одиниця теплоти за год. - MBtu/h, фунт на кв. дюйм маном., °F 

 

Загальна витрата висока 

Загальна витрата низька 

Витрата за одиницю часу 

Електроживлення – енергія в кВт або брит. один. 

Тиск в бар маном. або в фунт/кв.дюйм маном, 
залежно від того, що вибрано, метричні або 
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Температура / 

Заг.витрата 
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4.1.2 Дисплейні повідомлення про помилки 
Дисплей показує у режимі прогону усі помилки, які трапляються. Показ помилок чергується з показом 
нормального режиму прогону, вони подаються на екрані в певній черговості. Помилки фіксуються і показ 
їх може бути анульований лише натисканням клавіші 'OK'. Коли повідомлення про помилку буде 
анульовано, дисплей буде показувати наступну помилку (якщо така існує). 
Постійна помилка через 2 секунди після анулювання знову видається на екрані, при цьому її індикація 
здійснюється з додаванням виблискуючого знаку оклику (!). 
Певні помилки спричиняють появу попереджаючого сигналу 4-20 мA. 
Повідомлення про помилки дисплей показує на двох екранах, ці помилки – такі: 

4.2 Режим підготовки до експлуатації 
Режим вводу в експлуатацію використовується для установки витратоміра на нуль, пере конфігурації, 
настройки і перевірки виходів і зміни пропускного коду.  
Ввід усіх даних виконується через конфігурацію меню і підменю за допомогою кнопок клавіатури, що 
застосовуються для навігації, тобто для входження в меню натискається права кнопка, для прокрутки 
меню угору і вниз натискаються кнопки up (вверх) і down (вниз), а для виходу з меню натискається ліва 
кнопка. Дані вводяться з застосуванням кнопки OK. Попередньо введені вибрані дані з’являться на екрані. 
Через проміжок часу у 5 хвилин, якщо за цей період жодна кнопка не натискається, витратомір TVA 
автоматично за замовчуванням перейде в режим прогону. Повну схему послідовностей операцій 
підготовки до експлуатації дивіться в Розділі 4.3. 
Для запуску режиму вводу в експлуатацію, натисніть і тримайте упродовж 3 секунд кнопку 'OK'. Тоді 
дисплей покаже: 

 

Буде виблискувати номер, указуючи, що це положення курсора.  
Встановлений на заводі код за замовчанням - 7452. (Його можна змінити у режимі підготовки до 
експлуатації). Код можна ввести, користуючись кнопками up (угору) і down (вниз) для поступової зміни 
цифри і лівою та правою кнопками для пересування курсора. Натисканням кнопки 'OK' вводиться код. 
Якщо використовується неправильний код, дисплей автоматично повертається до режиму прогону. Після 
введення правильного коду, дисплей покаже:  

 

Для виходу з режиму підготовки до експлуатації на будь-якій стадії треба безперервно натискати ліву 
кнопку, це забезпечить повернення до режиму прогону.  
Натискання кнопок up (угору) і down (вниз) здійснює прокрутку через різні меню першого рівня. 
Натискання правої кнопки зі стрілкою виводить якесь конкретне підменю.  

Зникло живлення. 

Датчик не посилає сигналів. (Це також може 
активізувати попереджуючий сигнал 4-20мА). 

Сигнал від датчика постійний. (Це також може 
активізувати попереджуючий сигнал 4-20мА). 
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4.3 Схема послідовності операцій підготовки витратоміру TVA до експлуатації

 

Повідомлення про помилки 
Ці повідомлення чергуються з показами на дисплеї 
для нормального режиму прогону. Вони упорядковані 
по пріоритетах і фіксуються коли вони виникають. 
Натискання кнопки 'OK' анулює виданий сигнал 
попередження про небезпеку і дозоляє дивитися 
наступний сигнал. Постійний сигнал попередження 
про небезпеку з’являється знову на дисплеї через 2 с 
після його анулювання.  
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4.4.1 dRy (Ступінь сухості) 
Натисканням правої клавіші на дисплей виводиться ступінь сухості. Це ступінь сухості насиченої пари, яка 
вимірюється. Це може бути змінено під відповідне застосування. Натисніть кнопку 'OK' для підтвердження вибору.  
Після введення ступеня сухості дисплей автоматично переходить до нового субменю і показує 'UNItS' (Одиниці 
вимірювання) 

4.4.2 UNItS – Одиниці вимірювання 
Одиниці вимірювання, виводяться на дисплей, або передаються; можна вибирати між метричними (MEt) і 
британськими (IMP). Перелік одиниць вимірювання вказано нижче в таблиці.  
 

4.4.3 CLEAR tOtAL – Скидання загальної величини 
Ця функція використовується для скидання загальної (сумарної) величини і здійснюється натисканням кнопки 'OK' 
впродовж 3 секунд. Примітка: Загальна величина витрати підтримується кожні 8 хвилин в енергозалежній пам’яті 
витратоміру TVA. При зникненні живлення витратомір TVA міг би втратити до 8-хвилинної кількості гумованої пари. 

4.4.4 AtMOS PRES – Атмосферний тиск 
Ця величина компенсує витрати з урахуванням атмосферного тиску. Вона має використовуватися, якщо 
вимагається висока точність або коли витратомір встановлений високо над рівнем моря.  Примітка: Можна вводити 
величини, що мають до двох десятинних знаків.  
Якщо вибрані для використання метричні одиниці вимірювання, то одиницями тиску буда бар (маном.), при 
британській системі одиниць – фунт/кв.дюйм (маном.) 

Select either 'MEt' or 'IMP' and press the 'OK' button to confirm. 

4.4 Підменю BASIC DAtA (Основні дані)

Одиниці 
вимірювання 

Пара 

Метрична 
система 

Кг/год., кВт, бар маном., °C 

Британська 
система 

фунт/год., MBtu/h, фунт/кв.дюйм, °F 

Брит. одиниці вимір. 

Одиниці метричної 
системи 

Основні дані 

Енергія 

Маса 

Сухість пари 

Один. вимір. 

Загальна витрата 

Атмосферний тиск 



 

 
 

4.5.1 dIR 
dIR – орієнтованість установленого витратоміра TVA. Витратомір TVA може бути встановлений для 
горизонтального проходження потоку на тиск 32 бари маном. (464 фунт/кв.дюйм маном.). Для установок, що 
вимагають вертикальності потоку в напрямках вгору або вниз, макс. тиск не повинен перевищувати 7 бар маном. 
(101 фунт/кв.дюйм маном). При виборі напрямку вниз або вгору має бути врахований вплив сили тяжіння.  
Примітка: При вході в підменю dIR дисплей завжди першим показує HORIZ. Фактично вибраний напрямок – той, що 
виблискує.  

4.5.2 S/N 
Це – установлений на заводі серійний номер витратоміра TVA, він видається на екран при натисненні правої 
клавіші.  

4.5.3 ZErO MEtER 
Ця функція застосовується для ручної установки на нуль витратоміру TVA з метою компенсації дрейфу електронної 
частини. 
Процедура установки на нуль – вказана нижче: 
- Ізолювати трубопровід, на якому встановлений витратомір так, щоби в останньому не проходив потік. 

Температура в лінії має бути вища 5°C (41 °F) і нижча 30°C (86°F). 

- Натискати кнопку 'OK' впродовж трьох секунд. Після цього дисплей повертається знову на S/N. 
 

Якщо дисплей показує 'ZErO ErrOr', перевірте, чи лінія ізольована і через неї не проходить потік. Якщо на дисплеї 
з’являється 'tEMP ErrOr', температура в лінії нижче 5°C (41 °F). Дайте можливість температурі піднятися до 
величини більше 5°C (41 °F) і виконайте ще раз установку на нуль. Примітка: В ідеальному випадку витратомір 
треба установлювати на нуль кожні 12 місяців.  

4.5.4 CLEAR tOtAL 
Ця функція застосовується для скидання значення загальної величини, для чого треба натиснути кнопку OK і 
утримувати її впродовж 3 секунд. Примітка: Загальна величина витрати підтримується кожні 8 хвилин в 
енергозалежній пам’яті витратоміру TVA. При зникненні живлення витратомір TVA міг би втратити до 8-хвилинної 
кількості гумованої пари. 

 

4.5 Підменю MEtER 
Серійний номер 

Витратомір 

Скинення загальної 
величини 

Вимірювач на нуль 

 Загальна витрата 

Напрямок Горизонт. 

Вниз 

Догори 

Це підменю містить інформацію про витратомір і використовується 
для установки на нуль витратоміру і скидання загальної величини.  



 

 

 
 

 
 
4.6.2 SORCE 
Ця функція змінює дані джерела для 4-20 мA між витратою і енергією (при переходах від одного до другого). 

4.6.3 SEt 4 mA 
Ця функція установлює значення для витрати або енергії, що є еквівалентом 4 мA. Мінімальне значення, яке можна 
установити як 4 мА – 0, а максимальне значення еквівалентне величині 20 мА за мінусом одиниці.  

4.6.4 SEt 20 mA 
Ця функція встановлює значення для витрати або енергії, яке еквівалентне величині 20 мA. Мінімальне значення, 
яке може бути встановлено як 20мА, є значення, яке є еквівалентним величині 4 мА, з додаванням до цього одиниці, 
а максимум - номінальний максимум вимірювача при тиску 32 бар маном. Значення для 20 мA повинно завжди як 
мінімум бути на одиницю більше значення 4 мA. 

4.6.5 CHECK 4 mA 
Ця функція дозволяє перекалібрувати значення 4 мA. Для цього треба підєднати цифровий вольтметр/мультиметр 
послідовно з виходом 4-20 мA. Натискання на праву кнопку стрілки дає на дисплеї OP = 4 мA  (вихід = 4 мА) і 
забезпечує на виході витратоміру TVA сталу величину 4 мA. Якщо показ мультиметра не 4 мA, можна натиснути 
кнопки вгору і вниз для змінення струму, поки не з’явиться показ 4 мA. Натискання кнопки 'OK' підтверджує виконану 
установку. 

4.6.6 CHECK 20 mA 
Ця функція дозволяє перекалібровку для значення 20 мA. Для цього треба підєднати цифровий 
вольтметр/мультиметр послідовно з виходом 4-20 мA. Натискання на праву кнопку стрілки дає на дисплеї OP = 20 
мA  (вихід = 20 мА) і забезпечує на виході витратоміру TVA сталу величину 20 мA. Якщо показ мультиметра не 20 

мA, можна натиснути кнопки вгору і вниз для змінення струму, поки не з’явиться показ 20 мA. Натискання кнопки 
'OK' підтверджує виконану установку. 
 
 
 

4.6.8 PULSE 
Ця функція дозволяє вибрати між використанням імпульсного виходу і його блокуванням.  

 

4.6.1 Підменю виходу 4-20 мАu

4.6 Підменю OutPutS 

 

4.6.7 Pulse Output 
Це підменю дозволяє конфігурувати імпульсний вихід. 

 

Імпульсний струм 

Виходи 

Виходи 

Це підменю дає можливість конфігурувати обидва виходи, вихід 
4-20 мА і вихід імпульсного струму. 

Підменю 4-20 мА дозволяє здійснювати переналадку і 
перекалібровку виходу 4-20 мА. 

Джерело Витрата 

Живлення 
імпульсів Установка 4мА 

імпульсів 

Установка 20мА 
імпульсів 

Контроль 4мА 

Контроль 20 мА 

Імпульсний струм 
Джерело 

Загальна 
витрата 

Енергія 

Так 

Ні Кількість імпульсів 

Ширина імпульсів 



 

4.6.9 SORCE 
Здійснюється вибір вихідних даних для імпульсного виходу. Вихідні дані можуть бути, або в одиницях маси на 
імпульс (tOtAL) або в одиницях енергії (ENRgy). 

4.6.10 NUM/PULSE 
Ця функція дозволяє конфігурувати загальну масу або енергію, що відповідає одному імпульсу. Одиниці залежать 
від установки UNIt. Метричною одиницею для загальної витрати буде кг, для енергії – мегаджоуль, при британській 
системі одиниць для загальної витрати буде фунт, а для енергії - MBtu (мега одиниця теплоти). 

4.6.11 PULSE WIDTH 
Ця функція дозволяє встановлювати ширину імпульсу. Ця ширина може встановлюватися інкрементами 0,01 с  від 
0,02 с до 0,2 с. 
 
 
4.7 Підменю tESt  
Підменю tESt дає доступ до діагностичних інструментів витратоміру TVA. Звідси можна протестувати дисплей, 
виходи 4-20 мA і імпульсний. 

 

4.7.1 dISP 
Ця функція дозволяє тестувати дисплей. Натискання правої кнопки вимикає включання всіх сегментів на дисплеї. 
Натискання лівої кнопки відміняє тестування і здійснює перехід до наступного етапу.  

4.7.2 4-20 mA Out 
Ця функція дозволяє тестувати вихід 4-20 мA. Редагуючи це значення і натискаючи кнопку 'OK' можна робити 
установку цього виходу на вибрану вихідну величину. Цей струм буде далі передаватися упродовж 5 хвилин або 
поки не буде вибрана опція анулювання. 

4.7.3 PULSE OUt 
Ця функція дозволяє тестувати імпульсний вихід. Вибираючи 'ON' (Вмик.) або 'OFF' (Вимк.), можна вибирати 
бажаний стан тестування імпульсного виходу. Як тільки буде натиснута кнопка 'OK', імпульсний вихід залишиться в 
вибраному стані на 5 хвилин або поки не буде вибрана опція анулювання. 

4.7.4 CANCEL 
Ця функція дозволяє анулювати вибраний сигнал тестування виходу 4-20 мA та імпульсного виходу до закінчення 
5-ти хвилинного періоду.  
4.8 Підменю ALARM 
Це підменю дає доступ до установки дії, яка потрібна, на вихід 4-20 мA, коли електроніка витратоміру виявить 
помилку. Підменю також дає доступ до функції попередження про небезпеку щодо енергії.  

 
 

Попередження про 
перебої у живленні 

Аварійна сигналізація 

Вмикання 

Вимикання 

Вимикання 

Низький вихід. сигнал 

Високий вихід. сигнал 



 

4.8.1 O / P ALARM 

 

4.8.2 POWER ALARM 

 

4.9 SW.VER 
Дозволяє бачити версію програмного забезпечення. 

 

4.10 SEt PASS 
Ця функція дозволяє замінювати встановлений за замовченням код на значення, вибране користувачем. 
Важливо, щоби в разі заміни коду за замовченням нове значення було записано і трималося в секреті. Цей новий 
код може бути записаний в Таблицю розділу 9, стор. 32. 

4.11 Зв'язок через сумісну з EIA 232C (RS 232) лінію зв’язку  
Витратомір TVA має лінію зв’язку, сумісну з MODbus EIA 232C. Вона дозволяє користувачам легко запитувати у 
витратоміра дані про пару, застосовуючи неперепрграмований термінал або персональний комп’ютер, 
завантажений простим емулятором терміналу. Довжина з’єднуючої лінії обмежена 15 метрами, вона повинна 
знаходитись у тій самій будівлі що і витратомір TVA. Протокол зв’язку витратоміру TVA налаштовується відповідно 
до вказаного нижче і фіксується:- 

 

Час відклику витратоміру TVA менше 0,5 с. Якщо ПК обробляє дані швидше, ніж дозволяє цей час відклику (тобто 
двічі за секунду), то витратомір TVA дасть відповідь на перший одержаний ним запит, а всі пізніші запити будуть 
ігноруватися. 

4.11.1 Користування сумісним з вимогами EIA 232C зв’язком  
Вважається, що: 

Якщо електроніка самодіагностики визначить, що сигнал на виході датчика постійно HIGH 
(високий) упродовж певного періоду часу або що датчик не видає сигналу, ця функція установить 
вихід 4-20 мA на 22 мA. 

Якщо електроніка самодіагностики визначить, що сигнал на виході датчика постійно LOW 
(низький) упродовж певного періоду часу або що датчик не видає сигналу, ця функція установить вихід 
4-20 мA на 3,8 мA. 

OFF – це блокує функцію попередження про небезпеку щодо виходу 4-20 мA. 

OFF  - Це блокує функцію попередження про небезпеку щодо 

виходу 4-20 мA (за замовченням).  

ON – Це вмикає функцію попередження про небезпеку щодо енергії. 

Налаштування UART витратоміру TVA  

Швидкість передачі 
даних у бодах 

1200 

Інформаційні біти 7 

Стопові біти один 

Контроль по 
парності 

відсутній 

Ехо-сигнал Не діє (Off) 



 

- Монтажна схема для зв’язку EIA 232C виконана відповідно стандарту EIA 232C. Будь-ласка, прийміть до уваги, 
що підєднання TVA EIA 232C вимагає з’єднувача RJ11, зв’язаного з 9-канальним адаптером типу D. Мал. 24 
зображає розеткову частину з’єднувача RJ11 для витратоміру. 

Наведена нижче таблиця дає перелік контактних виводів 
з’єднувача RJ11. Сигнали названі від кінця ПК (або 
інформаційного терміналу). 

 

-  

Протокол зв’язку побудовано на пристрої зв’язку так, як описано раніше в цьому розділі. Наступна таблиця дає 
коди операцій у знаках ASCII:- 

 

4.12 
Після установки або обслуговування забезпечте, щоби система повністю функціонувала. Робіть перевірки в разі 
спрацювання попереджуючої сигналізації або захисних пристроїв.  
  5. Робота витратоміру  
Витратомір працює методом вимірювання механічного напруження, яке викликає в вимірювальному конусі миттєва 
витрата. Це напруження потім перетворюється у компенсовану по масі витрату і передається через виходи 4 - 20 
мA і імпульсний із живленням за однопетлевою конфігурацією. Унікальна конструкція витратоміру TVA забезпечує 
високі діапазони зміни (параметрів) і високу точність. 

 --------- 6. Обслуговування -----  
Витратомір треба установлювати на нуль за допомогою підменю zero meter щонайменше один раз на рік. Це усуває 
електронний довготерміновий дрейф, який може мати місце. Частота перекалібрування залежить від умов роботи 
витратоміру і виду його застосування. Частота перекалібрування може бути, як правило, між 2 і 5 роками. 

Заміна дисплейної електроніки витратоміруTVA  
Для заміни електроніки: 
- Відєднайте джерело живлення. 
- Зніміть передній кожух. 
- Видаліть гвинти кріплення дисплейного блоку і обережно вийміть електроніку. 
- Уважно відєднайте стрічковий кабель. 
- Приєднайте стрічковий кабель до нової електроніки і встановіть електроніку на відповідне місце. 
- Поставте на місце гвинти кріплення і під єднайте знову джерело живлення 
Примітка: При встановлені нової електроніки треба дотримуватися процедур, передбачених для врахування 
можливості електростатичного розряду. Не застосовуйте силу при встановленні на місце електроніки/дисплея. 

 

Рис. 24 Розеткова 
частина з’єднувача 

RJ11 

Вивід RJ11 9-канальний 
Тип D 

Сигнал 

1 Не використовується 

2 — 4 DTR 

3 — 5 GND 

4 — 2 RX 

5 — 3 TX 

6 — 8 CTS 

Користувач передає Примітку: [LF] значить 
перевід рідку 

TVA відповідає передачею 

AT[LF] Загальне значення у кг [LF] 

AR[LF] Витрата в кг/год [LF] 

AB[LF] Тиск в бар маном. [LF] 

AC[LF] Температура в лінії в оС [LF] 

AP[LF] Енергія в кВт [LF] 

AE[LF] Витрата в водяному еквіваленті, л/хв [LF] 



 

 ---------- 7. Запчастини -------  
Запасні частини до  електроніки витратоміра TVA є в наявності у компанії Spirax Sarco і складаються з: - заміни 
дисплею витратоміру TVA та електроніки з переднім кожухом. 
Потрібно повідомити що серійний номер витратоміра в момент замовлення. 
Приклад: 1 від Spirax Sarco дисплей і панель електроніки витратоміра DN100 TVA,серійний номер D_______. 
 

8. Виявлення несправностей 
Багато помилок трапляються при введенні в експлуатацію і виявляються через неправильне підключення або 
настройки, тому рекомендується проводити ретельну перевірку. Дисплей витратоміра має вбудовану діагностику і 
вказує кількість помилок на дисплеї і через вихід 4-20 мА. 
Помилки будуть чергуватися з нормальним режимом відображення і будуть показуватися у відповідності з 
порядком терміновості. Помилки будуть фіксуватися і можуть бути скасовані натисканням кнопки 'OK'. Як тільки 
повідомлення про помилку було скасовано на дисплеї з'явиться наступне (якщо є). Будь-яка невиправлена помилка 
буде знову з’являтися через 2 секунди після того, як була скасована і буде позначатися блимаючим знаком оклику 
(!). 
 
 

 

Зовнішня ознака Можлива причина Дія  

Дисплей пустий Напруга постійного струму 
не в межах 9-28 В 
постійного струму. 
Живлення під’єднане з 
зворотною полярністю. 
Електроніка несправна. 

Перевірте з’єднання 
живлення/струму. Див. Розділ 3.3. 
 
Змініть полярність.  
Зверніться до: Spirax Sarco Ltd 

На дисплеї : NO SIGNL 
(немає сигналу) 

Недостатня напруга 
живлення. 
Поточний опір контуру 
більший ніж Rmax. 
Електроніка несправна.  

Перевірте напругу живлення від 9 до 
28 В постійного струму. 
Перевірте поточний опір контуру і 
зменшіть його, якщо це необхідно. 
Перевірте вихід електроніки (див. 
розділи 4.6 і 4.7). 
Зверніться до: Spirax Sarco Ltd 

На дисплеї : POWER Out Перервано подачу 
живлення. 

Перевірте безпечність подачі 
живлення і скасуйте помилку, 
використовуючи кнопку ОК. 
Передані дані загальної витрати 
можуть бути не дійсними. 

На дисплеї: SENSR 
CONST Конус заклинило. 

Несправність електроніки. 

Видаліть пристрій з трубопроводу і 
перевірте рух конусу. 
Перевірте виходи електроніки (див. 
розділи 4.6 і 4.7). 
Зверніться до: Spirax Sarco Ltd 

На дисплеї: HIGH FLOW Вимірювач менше заданого 
розміру. 

Перевірте розмір та замініть при 
потребі. 

Постійно 3.8 мA Повідомлення про помилку 
встановлено на «низький». 

Перевірте екран на наявність 
помилок і виправте, як зазначено 
вище. 
Перевірте виходи електроніки (див. 
розділи 4.6 і 4.7).  

Постійно 22 мA Повідомлення про помилку 
встановлено на «високий». 

Перевірте екран на наявність 
помилок і виправте, як зазначено 
вище. 
Перевірте виходи електроніки (див. 
розділи 4.6 і 4.7).  



 

9. Таблиця 
налаштувань 

Ця таблиця показує всі змінні варіанти, а також дозволяє вносити записи щодо будь-якої зміни, 
зробленої в коді чи в інших налаштуваннях. Вона надає зручну інформацію, якщо будуть 
потрібні зміни в майбутньому. 

 

Зовнішня ознака Можлива причина Дія  
У потоці відбулися зміни, 
але вказане значення, не 
відповідає фактичній 
швидкості потоку 
 

Витратоміра належним 
чином не закріплений в 
трубопроводі. 
Ущільнення витратоміра 
виступати в трубі. 
Нерівності на внутрішні 
поверхні труби. 
Сигнал фальсифікується 
через дво-фазове 
середовище. 
Недостатня вгору / вниз за 
течією довжини труби. 
Напрямок потоку змінено.   

Вісь виступів витратоміра повинна 
бути узгоджена з трубою. 
 
Див розділ 3, рис 16, 17 і 18 для 
правильної установки ущільнення. 
Трубні отвори повинні бути без 
нерівностей. 
Дво-фазове середовище не  
допускається.  
Використовуйте сепаратора для 
видалення вологи з крапель водяної 
пари. 
Див розділ 3 для правильної довжини 
труби на вході і виході . 
Перевірте напрямок потоку.  

Імпульсний вихід 
неправильний  

Імпульсний вихід 
неправильно встановлений. 
Ширина імпульсу 
неправильно встановлена. 
Імпульсний вихід 
перевантажений. 
Імпульсний вихід 
електроніки несправний. 

Перевірте програмування 
імпульсного виходу, розділ 4.6.7. 
Перевірте максимальну ширину 
імпульсу електроніки. 
Перевірте навантаження. 
Протестуйте імпульсний вихід. При 
необхідності замініть пристрій. 

 

 

 

DIVAplus створює велику 
кількість шуму (стукіт і 
гуркіт) 

Неправильно встановлена 
довжина. 

Перевстановіть відповідно до 
інструкцій (Розділ 3). 

Не показує нульового 
потоку, але в трубі потоку 
немає. 

Пристрій не обнулявся при 
введенні в експлуатацію. 
4 мА не відкалібрований. 
4 мА не надано значення 
вище нуля. 
Перешкоди. 

Обнуліть ристрій. 

Відкалібруйте вихід 4 мA (Розділ 
4.6.5). 
Ще раз встановіть 4 мA. 
Перевірте зазамлення. 

 

 



 

 

Підменю Змінні налаштування Заводські 
налаштування 

Налаштування 
користувача 

Подальші 
зміни 

 Сухість 1.0   

Основні 
дані 

Одиниці Метричні   

Номінальний тиск    

 Атмосферний тиск 1,01 бар абс.   

 4-20 мA    

 Основні дані Потік   

 4 мA установка 0   

Виходи 20 мA установка Макс. витратомір @ 
32 бар маном. 

  

 Імпульс. Увімк.   

 Основні дані Загальна витрата   

 К-сть імпульсів 1 на кг   

 Ширина імпульсів 50 mS   

Помилка  High   

Код  7452   


