Debitomatis
vamzdžiams ir
atviriems
kanalams
Q-Eye PSC
Тechninė specifikacija

Dalinai užpildytas vamzdis

Nuotėkos
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Q-Eye PSC
Q-Eye PSC nuolatinio srauto debitomatis naudojamas visiškai arba dalinai užpildytuose
vamzdžiuose, kurių skersmuo yra 100-2000 mm arba atviruose kanaluose su srauto
gyliu 40-2000 mm.
Tiesioginiam greičio profilių matavimui naudojama “Doplerio profiliavimo technologija”,
todėl jis yra geriausias pasirinkimas atkarpoms su nevienalytėmis, greitai kintančiomis,
atbulinėmis, beveik nulinėmis, neigiamomis srauto sąlygomis.
Kartu su įmontuotu ultragarsiniu bei antriniu išorinio slėgio jutikliu (pasirenkama) gylio
nustatymui debitomatis naudoja skaitmeninį modelį vidutiniam viso skerspjūvio greičiui
ir matavimo tęstinumui.
Sistema gali turėti iki 4 analoginių įėjimų, 2 skaitmeninius išėjimus ir 4 reles.

Debitomatis
Q-Eye PSC (Jutiklio tipas - įterpiamas)

Debitomatis
Q-Eye PSC (Jutiklio tipas - pelė)
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Kanalas

Drėkinimas
Kanalai
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Q-Eye PSC idealiai tinka nuolatiniam srauto
stebėjimui ir tyrimams:
 Nuotėkų surinkimo sistemos (infiltracijos tyrimai, hidraulinis modelio kalibravimas,
pranešimas apie įvykį, ilgalaikė tendencijų analizė)
 Kombinuotos kanalizacijos sistemos (kombinuoto nuotėkų perpildymo poveikio
apibbūdinimui)
 Valymo įrenginiai (poveikio nustatymas, realaus laiko proceso valdymas, srauto
matavimas)
 Drėkinimo kanalai (tiekimo valdymas)
 Pramoniniai srautai (srauto matavimas, proceso optimizavimas)
 Lietaus nuotėkų stebėjimas

Profiliavimo technologija
Pulse Dopler sistemose naudojamas keitiklis, perduodantis trumpus akustinius
impulsus. Gautas aido signalas yra pritaikytas diapazonui, kad būtų galima greičio
matavimus atlikti pasirinktinai iš mažo segmento išilgai akustinio pluošto, žingsnis
po žingsnio per visą greičio profilį.

Įterpiamas tipas - tik
stacionariems PSC

Kietųjų dalelių atspindžiai neturi jokios įtakos matavimui. Be to 1 MHz jutiklis suteikia
didesnę duomenų skiriamąją gebą aptikdamas mažesnes daleles.

Duomenų perdavimas

Auromatinis duomenų perdavimas GPRS ryšiu yra pasirenkama galimybė. Užregistruoti
duomenys gali būti siunčiami į bet kurį pagrindinį kompiuterį (FTP serverį) arba į GWF
debesį internetu vartotojo pasirinktu dažniu (paprastai 4 kartus per dieną, kartą per
dieną ar kartą per savaitę). Galima alternatyva - WLAN, Ethernet.

Tipas pelė –
stacionarioms ir
portatyv. sistemoms

Duomenų registravimas internetu
užtikrina nuolatinę prieigą realiu laiku prie mūsų grafinės ir analizių platformos,
kuri teikia visą parą internetinę prieigą prie duomenų, surinktų iš Jūsų
debitomačio.
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Techninė informacija
Q-Eye PSC
Q-Eye PSC - tai reikšmingas atvirojo
kanalo srauto matavimo patobulinimas.
Tai naujausia technologija tiksliųjų
matavimo priemonių šeimoje. Šį
srautinį kompiuterį sudaro visi būtini
algoritmai ir programinė įranga,
užtikrinantys tikslumą ir atkuriamumą.
IP65
kompaktiškas
displėjinis
kompiuteris (NEMA 4X) turi 4X20
skaitmeninį - raidinį LCD ekraną

Siųstuvas

ir 4
mygtukų
klaviatūrą. Visi
konfigūracijos duomenys, taip pat
išmatuoti ir apskaičiuoti duomenys
saugomi 16 GB Micro-SD atminties
kortelėje. Siųstuvas stebi matavimus,
apskaičiuoja srautą ir teikia laisvai
programuojamus darbinius išėjimus,
būsenos aliarmus, dažnio išėjimus ir
sumatoriaus rodmenis.

Programinė įranga (WLAN)
Matavimo vietos parametrizavimas ir
duomenų
vizualizavimas
lengvai
atliekami naudojant įprastą mobilaus
telefono, planšetinio ar nešiojamo
kompiuterio
žiniatinklio
naršyklę
nereikia jokios programinės įrangos ar
programėlės.

Sąsaja yra grafinė ir valdoma per
meniu
greitam
eksploatacijos
paleidimui. Savo debitomatį galite
pasiekti bet kurioje pasaulio vietoje
bet kuriuo metu visą parą.

Panardinamas gylio ir greičio jutiklis tik
15 x 25 x 108 mm ir yra pats mažiausias
tokio tipo jutiklis, prieinamas šiuo metu.
Žemas profilis reiškia mažiau trukdžių,
todėl greičio matavimai yra tikslesni,
ypač
mažo
srauto
situacijose.
корости, особенно в ситуациях с
низким
расходом. Датчик типа вставки

Įterpiamo tipo jutiklis naudojamas kai
vamzdis prieinamas tik iš išorės.
Skirtas
užpildytiems
ar
dalinai
užpildytiems vamzdžiams kartu su
ultragarsiniu gylio jutikliu. Šie jutikliai
gali būti montuojami į esamus
vamzdynus per 2” rutulinį ventilį.
существующие
трубопроводы через 2" шаровой

Visus jutiklius galima pritvirtinti prie
tvirtinimo plokštės žiedų pagalba - tai leidžia
per kelias minutes įdiegti jutiklius ir
sumažinti laiką šulinyje. Jutiklis pirmiausia
pritvirtinamas prie laikiklio, o tada gali slysti
bet kura suderinama montavimo sistema.
Tai leidžia išlaikyti tinkamą srauto tėkmės ir
greičio matavimui esant labai žemam
vandens lygiui. Norėdami įrengti jutiklius
stačiakampiuose, trapecijos formos arba
įžemintuose
kanaluose,
mes
rekomenduojame
jutiklių
montavimo
plokštelę.

Nerūdijančio plieno spyruokliniai žiedai
palengvina jutiklių montavimą į cilindrinius
vamzdžius.
Galimi
6
standartiniai
skersmenys nuo 200 mm (8 colių) iki 600
mm (24 colių). Prieš įeidami į šulinį, galite
įdiegti jutiklį ir pritvirtinti laidą prie žiedo
krašto. Savaime išsiplečiantis įtaisas yra
priveržiamas,
praplečiant
juostą.
Reguliuojamas žirklinis žiedas montuojamas
dideliuose vamzdžiuose, kurių skersmuo nuo
500 mm (20 colių) iki 1 450 mm (57 coliai).
Jį sudaro pagrindinė sekcija, viena ar
daugiau plėtinių porų, atitinkančių vamzdžio
dm.

Jutikliai

Įterpiamas
tipas

Žemo profilio
greičio jutiklis

Montavimo sistemos

Montavimo plokštė, spyruoklinis ir žirkliniai
žied
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Тechniniai duomenys
Siųstuvas

Q-Eye PSC

Тechniniai siųstuvo duomenys

239

RJ45 (IP65)

1x M16x1.5 (IP68)
1x M20x1.5 (IP68)
(IP68)

Displėjus

4 eilutės, 20 simbolių

Klaviatūra

4 mygtukai

Duomenų registratorius

16 GB Micro SD card

Ryšys

RS-485, Modbus (RS-232 or RS-485),WLAN, GPRS,
3G/UMTS, Ethernet 10/100 Mbps

Įėjimai

max. 4 x 4-20 mA, 2 x digital

Išėjimai

max. 4 x 4-20 mA, 4 x Relay, 2 x digital

Maitinimas

9-36 VDC

Apsaugos klasė

IP 65

Korpuso medžiaga

Aliuminis

Matmenys

270 x 256 x 139 mm (L x B x H)

270

230

3x M16x1.5

Jutiklis – pelė

Greičio jutiklis
Jutiklis

1 x greičio
1x vandens lygio

Dažnis

1 MHz

Diapazon.

greičio ± 5.3 m/s
Vandens lygio 0.04 -1.3m
išoriniai praplėtimai
jutiklis 4-20 mA

Тikslumas

greitis:
± 0.03 m/s ribose nuo -1.5 m/s iki +1.5 m/s
±1 % rodmenys nuo -5.2 iki-1.5 m/s ir nuo+1.5 iki+5.2 m/s
Lygis:
± 0.5 % FS (1.5 m)
Išeiga:
± 2 %,priklausomai nuo montavimo vietos

Kabelio ilgis

10 m (80 m – maksimalus ilgis)

Dalelių koncentracija

> 50 ppm

Мedžiaga

Epoksidinis polimeras

Apsaugos klasė

IP68 (NEMA 6P)

Tipo patvirtinimas

ATEX (option mouse type)

Matmenys

108 x 25 x 15 mm (L x B x H)

Jutiklis – įterpiamas

Įterpiamas
Jutiklis

1 greičio užpildytam vamzdžiui, su 2 " rutuliniu ventiiliu

Dažnis

1 MHz

Diapazon.

± 5,3 m/s (greitis)

Tikslumas

< 0,5 % FS ( v > 1 m/s)
< 0,5 % FS ± 0,0025 m/s ( v < 1 m/s)

Kabelio ilgis

10 m (80 m maksimalus ilgis)

Мedžiaga

Nerūdijantis plenas

Matmenys

skersmuo: 2"
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