
 

 

 

 آب حجمیهوشمند  یکنتورهاو راه اندازی  نصبدستورالعمل  

 

 

 

 

 

 

زدستورالعمل نصب   ی و راه اندا

   آب حجمیکنتوراهی هوشمند

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 آب حجمیهوشمند  یکنتورهاو راه اندازی  نصبدستورالعمل  

 

 تعالیبسمه

 

 مقدمه -الف 

. است آب منابع ریتمدی زمینه در الزم اقدامات از یکی سطحی آب منابع از یا ها چاه از خروجی آب حجم گیری اندازه  

 عالوه اصولی بکارگیری و صحیح نصب صورت در که باشند می منظور این برای مناسبی ابزار آب حجمی هوشمند کنتورهای

 و استانداردها از استفاده اب رو این از .خواهدبودر برخوردا نیز الزم عمر طول از مناسب دقت با آب دبی و حجم گیری اندازه بر

کنتور  70،000 از بیش و آب حجمی کنتورهوشمند 5000 حداقل نصب از حاصل تجارب بکارگیری و موجود فنی مدارک

 و بنص به مربوط مشکالت از آن بسیاری یتصورت رعا در که گردید حاضرتدوین دستورالعملهوشمند آب وبرق، 

 .خواهدشد مرتفع برداریبهره

 هدف  - ب

چاه ها چاه ها ر روی ر روی بب  آبآب  حجمیحجمی  هوشمندهوشمند  کنتورهایکنتورهای  اندازیاندازی  راهراه  وو  نصبنصب  ییاستانداردهااستانداردها  یتیترعارعا  منظورمنظور  بهبهحاضر، حاضر،   دستورالعملدستورالعمل              

ظنظ   شرکت های آب منطقه ای نیز بایدشرکت های آب منطقه ای نیز باید  ملزم به رعایت آن می باشند.ملزم به رعایت آن می باشند.  کنتورکنتور  سازندهسازنده  شرکت هایشرکت هایو و   یدهیدهگردگرد  ینینتدوتدو بر ارت الزم ب ر ن ارت الزم 

 رعایت دقیق این دستورالعمل را به عمل آورند.رعایت دقیق این دستورالعمل را به عمل آورند.

 شرح اقدام ها و الزامات - ج

به  یازنواردی که م در رو ندارند، از اینرا  یبرگشت یانجرقابلیت اندازه گیری  WI یکنتورها ینکهبه ابا توجه  -1

شیر  WIز کنتور اکرد یا بعد استفاده  یسیالکترومغناط یرمناسب نظ یاز کنتورهامی توان  ی است،محاسبه حجم آب برگشت

 یکطرفه نصب گردد.

 یخروج قطر لوله ،کنتورها سایز انتخاب مبنای ی،تعادل بخش یایبر اساس دستورالعمل شماره شش طرح اح -2

 کی با کنتورنصب  ی،در پروانه بهره بردار مندرج سایزمجاز و بزرگتر از یرو در صورت نصب منصوبات غ باشدمی چاه فعلی

 بالمانع است. مطابق با تشخیص نماینده کارفرما کوچکتر یزسا

 یه خروجلول یعلکنتور متناسب با قطر ف یزنصب منصوبات مجاز چاه توسط بهره برداران، سا یتصورت عدم رعا در -3

خذ امربوطه  یآب منطقه ا یلهوسه ب اصالح منصوبات ظرف مدت سه سال یبهره بردار برا ازچاه انتخاب و تعهد الزم 

 گردد.
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 دیهییتا یاراد یدبا ،راه اندازی می شوند توسط سازندگان مورد تایید وزارت نیرو تهیه، نصب وکه  کلیه کنتورهایی -4

 بدون هایکنتور دازیان و راه نصب و بودهاصالت کاال(  ییدمحل ساخت )هولوگرام با بارکد مورد تا درکارخانه یمبازرس مق

 باشد. نمی تایید مورد هولوگرام

 زندهسا، )یا بازرس( کارفرما یندهنما ییدتا با، یآب پس از نصب و راه انداز یحجم هوشمندکنتور  موقت یلتحو -5

 شد. انجام خواهد و تکمیل صورتجلسه تحویل موقت چاهیا نماینده مالکین و مالک  کنتور

 ییرغت یچگونهد که امکان هنگرد پلمپ یبه گونه ا یدپس از نصب باهوشمند حجمی آب چاه و کنتور  یلوله خروج -6

 کنتور وجود نداشته باشد. ییو جابجا

رت نصب بصو در صورت عدم . این کنتورهاحتما باید به صورت افقی و تراز با لوله، نصب شوند WIنتورهای ک -7

 از دقت الزم برخوردار نخواهند بود. یافق

 یانس از پاپو  باشد داشته شدنقفل  یتقابل یدبا باشند،می )تابلو( فلزیحفاظت  جعبهشامل  که کنتورهایی -8

در اختیار  استان یاشرکت آب منطقهبه تشخیص آن  یدو کل قفلدرب کنتور صورتجلسه مربوطه،  ینصب و امضا یاتعمل

 .یردقرارگو یا آب منطقه ای  مالک چاه

 نردبان یا آینه ونهمچ وسایلی از استفاده بدون و پلمپ و تابلو درب بازکردن به نیاز بدون باید کنتورها نمایش -9

 .باشد قرائت قابل آسانی به

 ابلق آسانی به آن نمایش صفحه و گردد پلمپ و محافظت فلزی صفحه یک توسط بایدکنتور  یداخل تابلو -10

 .باشد رویت

  ه گردد.استفاد یمنادوات باالبر ااز  یلوگرمک 25از  یشبا وزن ب یو نصب کنتورها ییحمل، جابجا یبرا -11

 یدبا ل کنتورکام یجپک کل ،باشد دیتاالگر و کنتور برای مجزا تابلوی دو دارای آبحجمی  هوشمند کنتور اگر -12

 تابلوی نصبفرما نماینده کار  ییدچاه، با تا یخاص در صورت وجود اتاقک برا یطنصب شود. در شراخروجی چاه لوله  یرو

 تابلوی وکنتور وی تابل ابطکنتور بالمانع است و کابل رتابلوی اتاقک به صورت جداگانه از  یوارد یبر رو یتاالگرد یحاو یفلز

 .یابدلوله برق مخصوص انتقال  یابه صورت حفاظت شده درکانال )ترانشه(  یدبا یتاالگرد



 

 

 

 آب حجمیهوشمند  یکنتورهاو راه اندازی  نصبدستورالعمل  

 

 یا و بتنی فونداسیون باید آب حجمی هوشمند کنتور نصب برایوتشخیص نماینده کارفرما،  لزوم درصورت -13

 یفلز یتابلور و که وزن کنتو ییکنتورها یمورد برا ینا .شود ساخته و طراحی زیر شکل با مطابق و صحیح روش به آجری

 .است یورضراشته باشد درا به همراه ( یادبا طول ز یها لوله یا اتیلن پلی ی) لوله هاشکل در لوله  ییرمربوطه احتمال تغ

 
 غلط نصب وشر                                صحیح نصب روش                                             

 یونفونداس یروکنتور روش نصب  – 1شماره  شکل

 

 یستمس یدبا ین،سطح زم یردرصورت لزوم و ضرورت نصب کنتور در ز وبوده  یرآبگ یدنبامحل نصب کنتور  -14

 گردد. یهتعب آب یهجهت تخل مناسب زهکش

دنظر قرار میرز موارد باید (تشخیص نماینده کارفرما )به( Manhole) منهول ساختو  ایجاد ضرورتصورت  در -15

 .( 2شماره  )مطابق با شکل یردگ

 .باشد کافی یاحتمال یراتنصب کنتور و تعم یبرا منهول فضای -1-15

 .باشد شدنبسته  وباز  یتبا قابل درپوش دارای باید منهول -2-15

 ردد.جرا گا ینباالتر از سطح زم بایدمنهول  یوارهارتفاع د یالباز ورود باران، برف و س یریجلوگ برای -3-15

 .باشد مناسب منهول کف از کنتور فاصله -4-15

های های آجری، منهولهای بتنی، منهول)نظیر منهول .شود ساخته خوردگی مقابل در مقاوم مواد از باید منهول -5-15

 ( ... پیش ساخته بتنی و

 

 نصب کنتور در محل منهول  - 2 شماره شکل
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 آن را با فاصله یدآب، با حجمی و بدون اغتشاش در باالدست کنتور هوشمند یکنواخت یاناز جر یناناطم یبرا  -16

 یننصب نمود. بد یرطبق شکل ز یرهو غ ، لرزه گیر، پمپیلتبد ی،، سه راهییزانو یر،ش همچون تجهیزاتیاز  مناسب مستقیم

  Name) کنتور پالک را در یانبه مشخصه جر یتکالس حساس یدآب با حجمی هوشمند یمنظور سازندگان کنتورها

plate) رعایت گردد:در نصب موارد زیر  و یندص نماخمش 

باالدست و  ( درDN 10برابر قطر کنتور ) 10معادل حداقل طول مستقیم رعایت میزان  WIکنتورهای نوع  برای -1-16

 .( در پایین دست کنتور ضروری استDN 5برابر قطر کنتور ) 5

( در DD5) وربرابر قطر کنت 5حداقل معادل   طول مستقیمرعایت میزان  کنتورهای نوع الکترومغناطیسی برای -2-16

 . ( در پایین دست کنتور ضروری می باشدDN 3برابر قطر کنتور ) 3باالدست و 

 :به عنوان مثال 

باید ( DN=10cm) دگیربمورد استفاده قرار برای نصب و راه اندازی روی چاه  ینچا 4 سایز WI کنتوریک اگر          

که منجر به اغتشاش  زاتییتجه رگونههاز نصب متر بعد از کنتور  0.5متر قبل از کنتور و  1مستقیم طولی به اندازه در فاصله 

 جلوگیری شود. شوند، میآب 

 .شوند نصب آب حجمی هوشمند کنتورهای دست پایین در باید همیشه شیرهاکلیه  : 1 مهم نکته

وجود  تورالعمل(همین دس 61)بند مطابق با استاندارددر جاهایی که امکان رعایت فاصله مستقیم طولی  : 2مهم  نکته

 وله کشی ولعادی در و ظاهر ناهمگون و غیر اجرایی چشمگیر منجر به افزایش هزینهرعایت فاصله مستقیم طولی ندارد و یا 

ق فواصل ون رعایت دقیبد هاراه اندازی کنتور کارفرما نسبت به نصب ونماینده نظر اجرایی شود، طبق  راه اندازی می نصب و

 امکان پذیر می باشد ولی سعی شود حداکثر فاصله ممکن رعایت گردد. ،بند ذکرشده در این

 

 تبدیل از بعد WIکنتور نصب -3 شماره شکل
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 پمپ از بعد WI کنتور نصب -4 شماره شکل

ثل رزش )مهای هوشمند حجمی آب باید با رعایت فاصله مستقیم طولی مناسب از ادوات ایجاد کننده لکنتور -17

 لرزه ده کارفرما ازصورت نبود شرایط مناسب، طبق تشخیص نماین و در این دستورالعمل قرار گیرند 16پمپ( مطابق با بند 

 گیر مناسب در سیستم لوله کشی استفاده شود.

شار فرگونه اعمال نصب شوند که از همحکم  یا به گونه یدبا حجمی آب هوشمند به کنتور یمنتهها و اتصاالت لوله -18

 گردد. یریکنتور جلوگ بدنه یبر رو

تور زیر که کن مکان نصب کنتور باید در شرایط محیطی مناسب بوده و طبق نظر نماینده کارفرما در مکان هایی -19

 (.5)مطابق شکل شماره  گردد تابش مستقیم نور خورشید از سایه بان استفاده

 

 یه بانالزام نصب سا  - 5شماره  شکل

 ر آن لحاظنمایشگ ومناسب نیز با توجه به شرایط دمایی مجاز کنتور  محافظت های دمایی: الزم به ذکر است باید تذکر

 گردد.



 

 

 

 آب حجمیهوشمند  یکنتورهاو راه اندازی  نصبدستورالعمل  

 

 لوله سیستم قطهن باالترین در نباید کنتور منظور این به و باشد پر آب از باید همیشه آب حجمی هوشمند کنتور -20

 هایروش از تعدادی یرز جدول در. ، نصب شودنماید خالی را لوله از بخشی یا تمام تواند می ثقل نیروی که جایی در یا کشی

 . است شده آورده نمونه عنوان به نصبصحیح و غلط 

 رعایت ستورالعملاین د 12 شماره بند  به مربوط ماتاالز بایدتا حد امکان  شرایطی هر در است ذکر به الزم: 1 مهم نکته

 . گردد

 باید کنتور ست،د پایین در آزاد خروجی لوله با کشی لوله سیستم در افقی صورت به کنتور نصب هنگام:  2 مهم نکته

 .گیرد قرار تر پایین خروجی ارتفاع از زانویی توسط کنتور مثال عنوان به. شود پر مایع با همیشه که شود نصب طوری

 غلط نصب روش صحیح نصب روش             

 

 
  

 

 
 

 

 
 

 به صورت نمونه نصب های روش – 6 شماره شکل

 

 سازی پتانسیل هم جهت همبندسازی و اپراتور برای الزم ایمنی تامین منظور به :زمین به اتصال سیستم -21

 رساندن حداقل به برای شرایط این در. گردد می استفاده ارتینگ سیستم از آب حجمی هوشمند کنتورهای تجهیزات

 جدار لوله که صورتی در دنشو وصل شبکه دایمی ارت به باید واصله متعلقات و کنتور اپراتور، گرفتگی برق از ناشی صدمات
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 سیستم عنوان به تواندمی شد داده تشخیص ناظر و سازنده توسط ارتینگ سیستم برای مناسب راد عنوان به چاه فلزی

 :دبودنخواه زیر حالت دو به آب حجمی هوشمند کنتورهای در زمین به اتصال سیستم .گرددمنظور ارتینگ

 تم اتصالآب باید به یک سیسحجمی در سیستم لوله کشی از جنس فلزی، کنتور هوشمند:  هادی های لوله در -1-21

 انتخاب شود. براساس استاندارد مربوطهبه زمین موثر متصل شود. ابعاد سیم باید 

 

 

 هادی لوله در زمین سیستم -7 شماره شکل

تصال ا ر محلد(، غیره مانند پالستیکی، پلی اتیلن ودر سیستم لوله کشی غیر هادی )لوله های غیرهادی:  در  -2-21

بعاد سیم اود. آب به فلنج لوله توسط یک رینگ فلزی به سیستم اتصال به زمین موثر متصل ش حجمیفلنج کنتور هوشمند

 استاندارد مربوطه انتخاب شود.باید براساس 

 

 غیرهادی لوله در زمین سیستم -8 شماره شکل

 یتعار، ینزم یستمس اجرای دستورالعمل یدبابا تشخیص نماینده کارفرما،  ارت کبه حفر چاه یازدر صورت ن:  مهم نکته

 گردد.



 

 

 

 آب حجمیهوشمند  یکنتورهاو راه اندازی  نصبدستورالعمل  

 

کنتور  صدمه به وواردآمدن خسارت کاویتاسیون وجود دارد به منظور جلوگیری از  مواردی که خطر ضربه قوچ و در -22

 در نظر گرفته شود. آب حجمی هوشمند کنتور از بعد طرفه یک شیرتمهیدات الزم از جمله 

 عدممان زز آب در ا یکنتور و لوله خروج بودن خالی یمالحظات الزم برا یدکنتور با یزدگ یخبا توجه به احتمال  -23

 ایبگونه نصب طرح 20اره بند شم رعایت بمنظور که شرایطی در هاچاه خروجی فلزی هایلوله در گردد. یترعا یبردار بهره

 لوله ترکیدن یجهنت در و زدن یخ امکان و شود، کنتور و لوله در آب شدن جمع موجب پمپ بودن خاموش هنگام در که باشد

 نصب طرح در آب خروج کوچک شیر یک از باید احتمالی، شرایط در آب خروج بمنظور باشد داشته وجود سرما فصل در

 . شود استفاده کنتور

 

 وله در فصل سرمانمونه طرح نصب کنتور همراه شیر کوچک خروجی بمنظور جلوگیری از ترکیدن ل -9شکل 

 .استفاده شود یاصل یتابلو یداز کل مستقل یداز کل هوشمند حجمی آببرق کنتور یجهت اتصال ورود -24

به  یدنهت برلوله ج طول باید کنتورطولی  با توجه به اندازه در سیستم لوله کشی دو فلنج ینمحل نصب بدر  -25

استفاده  ته شدنابل باز و بسشونده ق یماز اتصاالت تنظ یقمحاسبه دق یطمحاسبه شود و در صورت نبود شرا یقصورت دق

 (.9 ماره)شکل ش ارد.از حد وجود د یشبه علت فشار ب کنتوربدنه و  ینینگاحتمال صدمه به النصب اشتباه، در صورت  .گردد

 

 دو فلنج ینمحل نصب کنتور ب - 10 شماره شکل
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براهنگام برش لول ه ب را  :1تذکر تذکر  له  تور باکنت ور با  ییجاج ا  یهی هتعبتعب  ییهنگام برش لو تدا ان دازه ط ول کنت ور، دو ع دد فل نج ابت دا   یدی دکن لنج اب عدد ف تور، دو  طول کن ندازه  ها و دوانته ا و دو  ووا عدد ع دد   انت

 محاسبه شود.محاسبه شود.  یکییکیواشر پالستواشر پالست

 ..باشدباشد  یمیمکامال متقارن و مستقکامال متقارن و مستق  یدیدفلنج بافلنج با  یینصب و جوشکارنصب و جوشکار  ییمحل برش لوله برامحل برش لوله برا  :2تذکر تذکر 

ابق شکل .) مطشوند نصبمستقیم طولی  تراز یک در باید کنتور دست پایین و باالدست طرف دو در ها فلنج -26

 . (10شماره 

اثیر شده و دقت سنجش آن را تحت ت  هوشمندحجمی آب سیال در کنتور آشفتگی موجب نامرغوب اتصاالت : مهم نکته

 .شوند نصب تراز یک در باید ارت فلزی رینگ های و اشرهاو نیز و می دهد رقرا

 

 یحصحنصب وش ر                       غلط               نصب روش                                              

 

 اتصاالت فلنج – 11شماره  شکل

 

اقل باشد، حد آب کنتور هوشمند حجمیفاصله نزدیک از در  مقطع ییرتغ مانند تجهیزاتی زبه استفاده ا یازاگر ن -27

 محاسبه و ساخته شود. درجه α≥  7.5 یداخل یهو با زاو یرطبق فرمول ز یدطول آن با

 

 مقطع ییرنصب کنتور بعد از تغ – 12شماره  شکل

 بود با: درجه برابر خواهد α≥  7.5 یداخل یهبا احتساب زاو Lحداقل طول 
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L= (D - d) *7.63 

D =  مترسانتی قطر لوله بزرگتر برحسب  

d =  مترسانتی قطر لوله کوچکتر )برابر با قطر کنتور( برحسب  

L = مترسانتی برحسب  غییر مقطعطول ت  

ما قابل نده کارفرر نمای، یکی از موارد زیر با نظاشددر صورتی که لوله خروجی چاه دچار هوادهی یا دبی نامتعارف ب  -28

 اجرا خواهد بود:

 .گردد اقدام آن نصب به نسبت و تعیین چاه خروجی دبی با متناسب کنتور سایز -1-28

 شود. این دستورالعمل کوچکتر 27ر پایین دست کنتور با رعایت بند سایز لوله مستقیم طولی د -2-28

 نیاز، مورد باراعت تامین وکارفرما درخواست در صورت  شوندمی نصب داربرق هایبر روی چاه که کنتورهایی برای -29

 یرو مطابق با موارد ز یابالغ یمشخصات فن 5-3الزامات بند  یتبرق با رعا قطع تابلوی نصب به سازنده کنتور موظف

 :باشدمی

 .آبهوشمند حجمی  کنتور فرمان با ،قطع برق پمپ -1-29

 .مجدد وصل صدور فرمان زمان تا فرمان ماندگاری -2-29

 .(سنجی صحت) فرمان قطع برق رمزنگاری -3-29

 .کنتور و کلید ارتباط شدن قطع صورت در پمپ برق قطع -4-29

 رفرمان وصل مجدد برق توسط کنتو بردار)پس از صدور بهره توسط و دستی صورت به برق مجدد وصل -5-29

 هوشمند حجمی آب(

 امنیت برای بهره برداری بی خطر رعایت نکات ایمنی و -6-29

 مربوطه لیست وندور براساس و توانیر ضوابط قطعات تابلوی قطع برق طبق گارانتی -7-29

 یا یابالغ یمشخصات فن 20-1کنتور بر اساس بند  یو خروج یورود یهالوله فلنج مورد استفاده در اندازه و ابعاد  -30

 گردد. یتو رعا یینتع (2 شماره)جدول   ISO7005استاندارد
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 کنتور یو خروج یورود لوله به یفلنج اتصال یمشخصات فن - 2شماره  جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بار باشد،  10از  فشار کاری آن کمتر یا  است و ارتباط در آزاد سطح با آن یلوله خروج که ییچاه ها در نکته مهم:

 نده کارفرما مجازطبق تشخیص نمای میلیمتر 10ضخامت حداقل  تا میلیمتر 20 از کمتر ضخامت با های فلنج از استفاده

 باشد.می

ور مذکنتور اگر ک نصب کرد. یعمود یا یتوان به صورت افق یرا م یسآب الکترومغناط حجمی هوشمند یکنتورها -31

به  یعما در یلاحتما یحالت اثر حباب ها ینبه سمت باال باشد. در ا یدبا یشههم یاننصب شود جهت جر یبه صورت عمود

وشمند هنتورهای ک)یادآوری:  پر است. یعاز ما یشهشود که کنتور هممی حاصل  ینانو اطم یابد یکاهش م یطور قابل توجه

 حتما باید به صورت افقی نصب شوند.(WI  حجمی آب

ن از هت جریاجطوری که  یکنتور به صورت عمود باشد بهتر استزیاد چاه دارای ماسه دهی  که ییدر جاها :مهم نکته

 گردد.نصب  پایین به سمت باال باشد،
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 صحیح نصبروش                            غلط نصب روش                                     

 یروش نصب کنتور در حالت عمود – 13شماره  شکل

 درجه ± 45 حداکثر را کنتور افقی، صورت بهالکترومغناطیس  ند حجمی آب از نوعمهوش هایکنتور صبن هنگام -32

 .نگیرد قرار مایع با کامل تماس در الکترودها از یکی است ممکن شود، چرخانده درجه 45 از بیش کنتور اگر. چرخاند توانمی

 
 

 صحیح نصب روش                                     غلط نصب روش                      

 درجه ± 45 یهدر حالت زاومغناطیسی والکترنصب کنتور  – 14شماره  شکل
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 .باشدمتر  یلیم 5 یدبا (زیر شکل طبق) تراز و افق محور ازحداکثر انحراف مجاز فلنج لوله  -33

 

L max. - L min. ≤ 5 mm.   

 

 از خط تراز حداکثر انحراف مجاز فلنج لوله – 15شماره  شکل

 


