
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D�l  Türkçe  

Ekran  Dokunmat�k 3,5" renkl� TFT    

Data Kaydı  SD Karta 

Analog G�r�ş S�nyal�   1 adet standart. , 2adet ops. 4...20mA   

Analog Çıkış S�nyal�   1 adet standart. , 1adet ops. 4...20mA   

Alarm Çıkışı  

D�j�tal Çıkış  

 

 

2 adet standart. , 2adet ops. röle 

2 adet Pulse (24V DC Max 100mA) 

Ürün Tanıtımı

Tekn�k Özell�kler

Sınırlı su kaynaklarının etk�n, sürdürüleb�l�r ve doğru kullanımı �ç�n 
suyun zamansal ve mekânsal dağılımının, özell�k ve hac�m 
bakımından bel�rlenmes� gerekl�d�r. Son yıllarda ülkem�zde de 
çevren�n korunması yönünde sıkı yasal düzenlemeler �le çevresel 
konular kontrol altına alınmaya çalışılmaktadır. Bu amaçla su 
kaynaklarının tanımlanması ve su kal�tes�n�n �zleneb�lmes� �ç�n 
düzenl� ve güven�l�r ölçüm ver�ler� gerekl�d�r. Endüstr�yel ve evsel 
atıksuların kal�tes� ve m�ktarı yerel yönet�mler �ç�n öneml�d�r. 
Bakanlık tarafından yayınlanan SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ 
YÖNETMELİĞİNDE “Atık su deb�s� 500 m3/gün üzer�nde olan 
�şletmeler�n atıksu arıtma tes�s� çıkış noktasında numune alma 
bacası, otomat�k numune alma ve deb� ölçme c�hazı bulundurması 
zorunludur.” bel�rt�lmekted�r. 

M�crocon C1.F açık kanal deb� ölçümler�, 4...20mA çıkışlı 
deb�metreler ve pulse çıkışlı deb�metreler �le kullanmak amaçlı 
tasarlanmış dokunmat�k renkl� ekranlı, Türkçe menülü ve data kaydı 
tutab�len yen� nes�l akış b�lg�sayarıdır. 

M�crocon C1.F �çer�s�nde barındırdığı savak yapıları sayes�nde, farklı 
ölçüm prens�pler�ne sah�p sev�ye ölçüm sensörler� ve basınç 
sensörler� �le b�rl�kte çalışarak açık kanallarda deb� ölçümünde 
kullanılab�l�r. Ayrıca dışarıdan 36 noktaya kadar yüksekl�k/deb� 
değerler� g�r�ş� yapılarak l�ner�zasyon tablosu(akış eğr�s�) 
oluşturulab�l�r.

Kolay ve Türkçe menü arayüzü, dokunmat�k ekranı sayes�nde savak 
t�p� seç�mler�, yüksekl�k ayarları, alarm çıkışları kolaylıkla  kullanıcı 
tarafından programlanab�l�r. Ayrıca üzer�nde standart olarak gelen SD 
kart portu sayes�nde ölçüm değerler� kayıt altına alınab�l�r. Kayıt altına 
alınan ver�ler Excel”de veya ücrets�z olarak sağlanan arayüz 
programında detaylı olarak �nceleneb�l�r.

MICROCON C1.F
Akış B�lg�sayarı 

(Açık Kanal Deb� Ölçümü, 4...20mA Çıkışlı Deb�metre, Pulse Çıkışlı Deb�metre)

D�j�tal G�r�ş 

 

1 adet Pulse (12-30V DC) 

   

İlet�ş�m  

Besleme  

Güç Tüket�m�  

Montaj Şekl�  

Boyutlar  

Malzeme  

 

 

 

 

  

 

 

RS485 MODBUS  

12...30V DC  

Maks�mum 6W  

Pano t�p�   

144x72x65mm  

ABS  
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M�crocon C1.F açık kanallarda, ultrason�k, radar, kapas�t�f ve 
h�drostat�k sev�ye sensörler� �le b�rl�kte çalışarak deb� ölçümü 
yapılmasında kullanılan akış b�lg�sayarıdır. Sev�ye sensöründen 
gelen sev�ye b�lg�s� ve menüsünden seç�lm�ş olan savak b�lg�ler�n� 
kullanarak anlık deb� hesaplamalarını gerçekleşt�rmekted�r. 

C�haz menüsünde yaygın olarak kullanılan parshall, rectangular we�r 
w�th end contract�ons (U savak), rectangular we�r w�thout end 
contract�ons (d�kdörtgen savak) ve V-Notch savakları yer almaktadır. 
Savaklara a�t boğaz gen�şl�ğ�, açı ve yüksekl�k g�b� b�lg�ler g�r�lerek 
kolayca  devreye alma �şem� yapılab�l�r. Ayrıca farklı savak ve hac�m 
hesaplamaları yapab�lmek adına 36 noktalı sev�ye/akış b�lg�s�n�n 
dışarıdan g�r�leb�ld�ğ� akış tablosu da menüde yer almaktadır.

M�crocon C1.F 4..20mA çıkışlı elektromanyet�k, vortex, termal kütle, 
cor�ol�s vb. deb�metrelerle de kullanılab�l�r. Deb�metreden akışa göre 
gelen 4...20mA analog b�lg�s�  ekranda  anlık ve toplam olarak 
göster�lmekted�r.  

M�crocon C1.F pulse çıkışlı türb�n, elektromanyet�k, vortex, termal 
kütle, cor�ol�s vb. deb�metrelerle de kullanılab�l�r.

Standart olarak sunulan SD kart g�r�ş�ne, kart takılı olduğu sürece elde 
ed�len değerler günlük excell dosyaları hal�nde yazılacaktır. Kayıt 
aralıklarını c�haz menüsünden 1sn - 5sn -10sn - 1dk - 5dk - 10dk 
olarak ayarlayab�l�rs�n�z. Elde ed�len bu kayıt datalarını ücrets�z olarak 
ver�len b�lg�sayar arayüz programı �le açarak saatl�k, günlük, haftalık, 
aylık, yıllık per�yotlarda daha rahat �nceleyeb�l�r, tablo hal�ne 
çev�reb�l�rs�n�z.

M�crocon C1.F tarafından hesaplanan deb� değer� anlık ve toplam 
olarak ekranda göster�lmekted�r. Anlık deb� b�lg�s� 4...20mA, toplam 
deb� b�lg�s� �se pulse olarak alınab�l�r. Ayrıca röle çıkışları sayes�nde 
�sten�len değerlerde alarm çıkışları alınab�l�r.

Çalışma Prens�b�

Avantajları

 Türkçe menü
 Açık kanal deb� ölçümü, 4...20mA çıkışlı deb�metreler, pulse 

çıkışlı deb�metreler
 Savak t�p� seç�m� ve ayarlarını yapab�lme
 36 noktalı yüksekl�k/deb� akış eğr�s�(l�ner�zasyon tablosu) 

oluşturab�lme
 Dokunmat�k 3,5" TFT ekran

 SD karta data kayıt

 Ölçülen debinin anlık/toplam olarak izlenmesi
 Sensör beslemes� �ç�n 24V DC çıkışlar
 Yüksek akış �ç�n alarm(röle) çıkışları

Universal Indicator & Flow Computer

507.21m3/h
20210702m3

Uygulama  Açık Kanal Deb� Ölçümü 

4...20mA ve Pulse Çıkışlı Deb�metreler 



Açık Kanal Deb� Ölçüm Setler�
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MICROPULS61 + MICROCON C2.F açık kanal radar deb� ölçüm 
set�, şartlandırılmış kanallarda(savak yapısı olan kanallarda) akışkan 
sev�yes�nden hareketle anlık deb� ve toplam deb�n�n elde ed�lmes�n� 
sağlayan deb�metrelerd�r. D�kdörtgen savak, U savak, Parshall savak, 
V-Notch, C�polett� vb. b�rçok savakta kullanılab�l�r. Açık kanal radar 
deb�metre set� M�cropuls 61 radar sev�ye sensörü ve M�crocon C2.F 
deb� kontrol&kayıt c�hazından oluşmaktadır. M�cropuls 61 radar 
sev�ye sensörü IP68 koruma sınıfı, ±3mm hata payı, buhar, rüzgar ve 
gürültünün yüksek olduğu zorlu alanlarda kararlı çalışma 
avantajlarına sah�pt�r.

 Türkçe menü
 Kolay montaj ve devre alma
 Temassız ölçüm
 IP68 Sağlam ve bakım gerekt�rmeyen yapı
 Hassas ölçüm
 D�şl� veya askı aparatlı bağlantı 

- Açık Kanal Radar Deb�metre
MICROSON551 + MICROCON C2.F açık kanal ultrason�k deb� 
ölçüm set�, şartlandırılmış kanallarda(savak yapısı olan kanallarda) 
akışkan sev�yes�nden hareketle anlık deb� ve toplam deb�n�n elde 
ed�lmes�n� sağlayan deb�metrelerd�r. D�kdörtgen savak, U savak, 
Parshall savak, V-Notch, C�polett� vb. b�rçok savakta kullanılab�l�r. 
Açık kanal ultrason�k deb�metre set� M�croson 551 ultrason�k sev�ye 
sensörü ve M�crocon C2.F deb� kontrol&kayıt c�hazından 
oluşmaktadır.

 Türkçe menü
 Kolay montaj ve devre alma
 Temassız ölçüm
 D�şl� bağlantı

- Açık Kanal Ultrason�k Deb�metre

Universal Indicator & Flow Computer

507.21m3/h
20210702m3

4...20mA Çıkışlı Deb�metreler

- 4...20mA Çıkışlı Deb�metreler

Pulse Çıkışlı Deb�metreler

- Pulse Çıkışlı Deb�metreler

Universal Indicator & Flow Computer

 507.21m3/h

20210702m3

Universal Indicator & Flow Computer

  507.21m3/h

20210702m3

M�crocon C1.F 4..20mA çıkışlı elektromanyet�k, vortex, termal kütle, 
cor�ol�s vb. deb�metrelerle de kullanılab�l�r. Deb�metreden akışa göre 
gelen 4...20mA analog b�lg�s�  ekranda  anlık ve toplam olarak 
göster�lmekted�r. 

M�crocon C1.F pulse çıkışlı türb�n, elektromanyet�k, vortex, termal 
kütle, cor�ol�s vb. deb�metrelerle de kullanılab�l�r.



Elektr�k Bağlantıları
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1 2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14

+     -
POWER
SUPPLY

+   SİG GND +     - +     - +     -
PULS
İNPUT

24V
OUTPUT-1

4...20mA
İNPUT-1

4...20mA
OUTPUT-1

SD CARD

+    +     -
4...20mA

İNPUT-2/3

+     -
4...20mA

OUTPUT-2

GND  B     A

PULS
OUTPUT

1   GND   2 NO   C   NC NO   C   NC NO   C   NC NO   C   NC

RS485 RELAY
1

RELAY
2

RELAY
3

RELAY
4

1. Besleme Klemens�

2. Puls G�r�ş Klemens�

3. 24V DC Çıkış Klemens�

4. 4...20mA G�r�ş-1 Klemens�

5. 4...20mA Çıkış-1 Klemens�

6. 4...20mA G�r�ş-2/3 Klemens�(Ops�yonel)

7. 4...20mA Çıkış-2 Klemens�(Ops�yonel)

8. SD Kart

9. RS485 Klemens�

10. Puls Çıkış-1/2 Klemens�

11. Röle-1 Klemens�

12. Röle-2 Klemens�

13. Röle-3 Klemens�(Ops�yonel)

14. Röle-4 Klemens�(Ops�yonel)

Arkadan Görünüm

Önden Görünüm

Universal Indicator & Flow Computer

507.21m3/h
20210702m3

Tekn�k Ölçüler



1.   Sağ Sol Butonları  : Grafiğ� X eksen�nde sağa veya sola sürüklemen�ze olanak sağlar.

    Kaydırma Butonu  : Grafiğ� sağa / sola ve yukarı / aşağı sürüklemen�ze olanak sağlar.

    Zoom Butonu  : Grafikte zoom (yakınlaştırma) yapmanıza olanak sağlar.

    Kaydet Butonu  : Grafiğ� .PNG dosyası olarak kayıt etmen�ze olanak sağlar.

2. Dosya Aç Butonu  : Grafiğ�n� �ncelemek �sted�ğ�n�z .CSV uzantılı dosyayı seçmen�ze olanak sağlar.

3. Dosya Adı  : Grafiğ�n� �nceled�ğ�n�z dosyanın �sm�n� görmen�ze olanak sağlar.

4. Tar�h  : Grafiğ�n� �ncelemek �sted�ğ�n�z zamanı seçmen�ze olanak sağlar.

5. Zaman D�l�m�  : Grafiğ�n� �zlemek �sted�ğ�n�z zaman d�l�m�n� seçmen�ze olanak sağlar.

6.  Kanal   : Grafikte değerler�n� �ncelemek �sted�ğ�n�z kanalın seç�m�n� yapab�l�rs�n�z.

7.  Deb�   : Grafikte değerler�n� �zlemek �sted�ğ�n�z deb� çeş�t�n�n seç�m�n� yapab�l�rs�n�z.

8.  Detay   : Grafiktek� zaman aralığının seç�m�n� yapab�l�rs�n�z.

9.  B�r�m   : Grafiktek� deb� değer�n�n b�r�m�n�n seç�m�n� yapab�l�rs�n�z.

10. Deb�/Zaman Grafiğ� : Seçm�ş olduğunuz g�r�ş kanalının, bel�rlem�ş olduğunuz zaman aralığındak� deb� değerler�n�n oluşturmuş 
olduğu grafikt�r.

1

2

4

5

3

6

7

8

9

10

M�crolog - Data Kayıt İnceleme Programı

M�crolevel Ölçü ve Kontrol C�hazları A.Ş. 
Acıbadem Mh. Sarayardı Cd. Şem�bey Sk. No:23/A Kadıköy / İstanbul
Tel / Faks: +90 216 338 30 00 
www.m�crolevel.com.tr / �nfo@m�crolevel.com.tr

M�crocon C1.F açık kanal deb� gösterge ve kontrol c�hazı ölçüm datalarını .CSV formatında SD karta kayıt altına almaktadır. Bu 
kayıtları Excel”de veya c�haz �le b�rl�kte ücrets�z olarak sunulan “M�crolog” b�lg�sayar arayüz yazılımı �le �nceleyeb�l�rs�n�z. 
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