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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 

 ĐỒNG HỒ ĐIỆN TỪ 
EPD 

              EPD30                         EPD34                Hiển thị tại chỗ                                Hiển thị từ xa 

 
   1. Điều kiện cần thiết để đảm bảo đồng hồ đo chính xác: 
        - Chất lỏng đo là chất dẫn điện, độ dẫn điện tối thiểu là 5µS/cm. 
        - Đường ống tại vị trí gắn đồng hồ phải được điền đầy chất lỏng. 

 
        - Dung dịch đo phải đồng chất, để tránh độ dẫn điện khác nhau dẫn đến kết quả 

không chính xác. 
        - Nối đất đồng hồ đảm bảo tín hiệu không bị nhiễu, kết quả đạt độ tin cậy cao. 
        - Kích thước chuẩn lắp đặt đồng hồ:  

D là đường kính trong của đồng hồ 
            + Đoạn ống thẳng trước đồng hồ: ngắn nhất là 5xD. 
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            + Đoạn ống thẳng sau đồng hồ: ngắn nhất là 2xD. 

Ghi chú: Khoảng cách đoạn ống thẳng trước và sau đồng hồ càng dài càng tốt để đảm 
bảo dòng chảy đi qua đồng hồ ổn định, độ chính xác kết quả đo càng cao. 

        - Để đồng hồ hoạt động tốt, nên lắp đặt ở những vị trí xa nhiễu điện từ, không lắp gần 
những động cơ lớn, máy biến thế…. 

        - Vị trí lắp đặt không có bọt khí. 

 
 
   2. Lắp đặt đồng hồ: 
        - Trục của điện cực đo cần phải gần như theo hướng nằm ngang (giới hạn lệch 

khoảng +/-10 độ). 
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        - Lắp đồng hồ đúng chiều như mũi tên trên thân đồng hồ. 

 
 

        - Nếu đường ống đo rung động, cần lắp đặt giá đỡ ở hai đầu ống để hạn chế độ rung 
đến mức tối thiểu. 

        - Khi đo cho hỗn hợp của nhiều dung dịch khác nhau, khoảng cách giữa các điểm hòa 
trộn với đồng hồ lưu lượng cách nhau ít nhất 30xD (D: đường kính trong của đồng 
hồ). 

        - Để thuận tiện cho việc vệ sinh và bảo trì đồng hồ, nên lắp thêm van by-pass. 
 

      
        - Khi lắp đặt đồng hồ, đường ống đo, đường ống của hệ thống phải đồng trục với 

nhau. Độ lệch trục cho phép tùy vào các kích thước đồng hồ: 
             + ≤ DN50:              tối đa 2mm. 
             + DN65 – DN150: tối đa 3mm. 
             + ≥ DN200:            tối đa 4mm. 
         - Sau khi hàn cắt đường ống, mặt bích… cần phải vệ sinh sạch sẽ  đường ống trước 

khi lắp đồng hồ lên hệ thống để tránh nhiệt sinh ra, cáu cặn, ba vớ… làm hỏng thiết 
bị bên trong đồng hồ. 

 
    - Khu vực lắp đặt nên rộng rãi để dễ dáng cho việc bảo trì . 

-  Khi lắp đặt đồng hồ có lớp lót PTFEcần siết bulon giữa 2 mặt bích đối xứng đều 
để tránh làm hư hỏng lớp PTFE. 
-  Nếu đồng hồ lắp ngoài trời có ánh nắng chiếu trực tiếp ,… thì cần phải lắp mái che 

chắn để đảm bảo an toàn và tuổi thọ của đồng hồ. 
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 3. Một số vị trí lắp chuẩn: 
 
     - Lắp ở vị trí đồng hồ luôn đảm bảo được điền đầy lưu chất bên trong. 
 

        
 

 
     - Nếu độ cao của đầu ống ngõ vào và ra hơn 5m thì van xả khí nên được lắp ở đầu ra. 
 

- Van điều khiển và van đóng/mở nên được lắp ở ngõ ra (Sau đồng hồ) thay vì ngõ vào 
(trước đồng hồ) 
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      - Đồng hồ nên được lắp ở ngõ ra của bơm thay vì ngõ vào bơm. 
 
 

 
 
       - Trong quá trình lắp đặt và vận chuyển không được lòn tay / dây vào bên trong đồng 

hồ gây hư hỏng lớp linear, điện cực bên trong. 
 

 
4. Nối đất đồng hồ: 
 Nối đất đồng hồ điện từ rất quan trọng, nếu việc nối đất không tốt sẽ dẫn đến đồng hồ 

dễ bị nhiễu và đo không chính xác. Cảm biến và bộ chuyển đổi tín hiệu nên được nối đất (tiết 
diện dây tiếp đất nên là dây đồng 1.6 mm2) điện trở tiếp đất <10 Ω 
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5. Đấu nối dây: 

- Dây nguồn cần dây 2 lõi có vỏ bọc cách điện và đường kính ngoài của dây không quá 
10mm 
- Với đồng hồ có nguồn cấp 220VAC, dây L1 nên lắp với dây nóng (pha nóng). 
- Với đồng hồ nguồn cấp 24VDC thì cần đấu đúng cực +24VDC và 0 VDC. 
-  Các dây tín hiệu ngõ vào, ngõ ra cần phù hợp với cable gland và phải siết chặt cable 
gland để đảm bảo dây không kéo các đầu nối điện trên bo mạch và đảm bảo vấn đề kín 
nước tạt vào. 

 
      - Loại hiển thị tại chỗ: EPD30 
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     - Loại hiển thị từ xa: EPD34 
        Sơ đồ đấu điện trên cảm biến (phần thân) đồng hồ đo: 

 
      Sơ đồ đấy điện trên bộ hiển thị đồng hồ đo: 
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Trong đó: 

 
Cáp tín hiệu: 
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Các thông tin khác xin vui lòng xem file HDSD đính kèm của nhà sản 
xuất hoặc liên hệ kỹ thuật của ECOZEN để được hỗ trợ 

 
        
 
 
 
 
 
 


