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 kanálù
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Lipová 1789/9, 370 05  Èeské Budìjovice
Tel.: 420/ 386 358 274, E-mail: info@fiedler.company

Ceník
M4016-KDO/S-K0
Stanice M4016-G3, sonda US1200 pro mìøení hladiny, 
stokový KDO senzor, kabel 10 m  .................... 122.800,- Kè

M4016-KDO/S-KP
Stanice M4016-G3,stokový senzor pro mìøení rychlosti a 
hydrostatického tlaku, kabel 10m   ................... 124.950,- Kè

M4016-KDO/P-20
Stanice M4016-G3, senzor pro mìøení rychlosti do stìny 
potrubí,délka senzoru 20 cm, kabel 10m   ....... 105.300,- Kè

M4016-KDO/P-30
Stanice M4016-G3, senzor pro mìøení rychlosti do stìny 
potrubí,délka senzoru 30 cm (provedení pro montáž s 
kulovým ventilem), kabel 10m  ......................... 111.000,- Kè

PF00 ZHAH NR15 000
Kulový ventil pro vyjmutí senzoru
z netlakových potrubí, materiál nerezová ocel  .... 6.670,- Kè

Sestava pro mìøení
 prùtoku v otevøených
 kanálech a v potrubí

Vodárenství
Hydrometeorologie

Vìda a výzkum

Sestava pro mìøení prùtoku M4016-KDO se skládá   
z telemetrické jednotky M4016-G3, KDO senzoru 
rychlosti proudìní a pøi mìøení prùtoku v otevøeném 
profilu i ze snímaèe výšky hladiny mìøeného média .

Inteligentní KDO senzor rychlosti proudìní pracuje 
na Dopplerovì principu a dodává se v mechanickém 
provedení pro montáž na dno žlabu nebo do stìny 
potrubí. Senzor vysílá pod úhlem 45° do mìøeného 
média sérii ultrazvukových pulsù a rychlost proudìní  
vyhodnocuje na základì mìøení frekvenèního posu-
nu signálu odraženého od èástic unášených tokem. 
Tato mìøící metoda umožòuje mìøit i rychlost zpìtné-
ho proudìní a je použitelná až do maximální rychlosti 
6 m/sec. Souèástí snímaèe je kabel o délce 10 m, po 
kterém je senzor napájen z jednotky M4016 a po 
kterém také probíhá datová komunikace pøes rozhra-
ní RS485. V pøípadì potøeby lze tento kabel prodlou-
žit až na maximální vzdálenost 500 m. 

Pøi mìøení prùtokù v otevøených korytech je vedle 
rychlosti proudìní také nutné mìøit výšku hladiny. 
Snímání výšky hladiny mùže zajistit napøíklad 
ultrazvuková sonda US1200 instalovaná nad hladi-
nou nebo lze dodat KDO senzor obsahující vlastní 
hydrostatický snímaè. Komunikace mezi sondou 
US1200 a registraèní jednotkou M4016 probíhá 
rovnìž po sbìrnici RS485.

Vyhodnocovací jednotka M4016 ze signálu o rych-
losti proudìní a výšce hladiny na základì nadefino-
vaného pøíèného profilu prùbìžnì poèítá okamžitý     
i kumulovaný prùtok a provádí jejich archivaci.

Základní popis

l Vysoký rozsah mìøení rychlosti 
proudìní v obou smìrech až ±6 m/s

l Provedení pro instalaci do volné hladiny 
i do stìny potrubí

l Aerodynamický tvar minimálnì narušuje 
proudìní

l Žádné mechanicky pohyblivé souèásti

l Zvláštì výhodná sestava do míst bez 
stávajících nebo hydraulicky 
nevyhovujících mìrných profilù

l Telemetrická jednotka s automatickým 
pøedáváním dat do databáze na server

l Bohatá programová podpora na serveru 
(grafické i tabulkové vizualizace, tisky 
mìsíèních bilancí, ...)

l Snadné rozšiøování o mìøení dalších 
velièin (hladiny, tlaky, teploty, ...) 

l Vestavìný øídící automat pro ovládání 
menších ÈOV, ÈS a pod.

l Parametry konfigurovatelné pøes 
internet

Prùtokomìr M4016-KDO
Mìøení rychlosti proudìní Dopplerovou metodou

KDO senzor nabízí moderní zpùsob mìøení prùtoku vody         
v potrubí nebo v otevøených profilech bez nutnosti výstavby 
mìrného žlabu èi pøelivu. Ve spojení s telemetrickou jednotkou 
M4016-G3, která mùže zmìøená data automaticky pøenášet 
do databáze na server, tak tvoøí sestavu s velkou užitnou hod-
notou. Uplatnìní mùže najít zejména pøi:

n Mìøení prùtoku odpadních vod na ÈOV a v prùmyslových 
podnicích.

n Sledování prùtokù menších potokù a øek a všude tam, kde 
nelze budovat mìrné profily z dùvodù zúžení prùtoèného 
profilu nebo nedostateèného výškového rozdílu.

Pøíklady použití



n Teplotní korekce rychlosti kapaliny podle její teploty.
n Výpoèet a archivace okamžitého i kumulovaného 

prùtoku. Pøi mìøení v otevøeném kanále lze oddìlenì 
zaznamenávat i zmìøenou výšku hladiny a teplotu.

n Záznam do deníku stanice pøípadné chybové hlášení 
ze senzoru a rozeslání upozoròujících SMS.

n Monitorování další pøipojené technologie - jednotka 
M4016 obsahuje16 (32) záznamových kanálù pro 
mìøení prùtokù, hladin, tlakù, teplot, pH, rozpuštìné-
ho kyslíku, redox potenciálu a dalších velièin. 

n Dalších 40 binárních kanálù je urèeno pro sledování 
chodù a poruch jednotlivých strojù a to vèetnì sledo-
vání jejich provozních hodin (motohodiny).

n Øízení až 16-ti výstupních proudových smyèek 4-20 mA.
n Øízení technologie pomocí až 14-ti relé v externích 

modulech DV2 (øízení èerpadel a dmychadel, prová-
dìní záskoku ve skupinì èerpadel pøi poruše nìkte-
rého èerpadla a pod.).

n Automatické pøedávání zmìøených dat na server       
v nastavených èasech, pøechod na èetnìjší datové 
pøenosy po vyhodnocení alarmového stavu. 

n Parametrizace pøes server vèetnì ukládání zmìn      
v nastavení, seøizování èasu stanice podle serveru.

Princip mìøení: metoda mìøení rychlosti založená na Dopplerovì efektu

Mìøící frekvence: 1 MHz - senzor pro volné hladiny, 750 kHz - senzor do potrubí

Teplotní korekce rychlosti šíøení zvuku v mìøené kapalinì: manuální nebo 
automatická v závislosti na teplotì kapaliny

Princip mìøení hladiny: snímání hydrostatického tlaku (pouze senzor pro volné 
hladiny vybavený snímaèem)

Napájecí napìtí senzoru: 10 - 16 V z registraèní jednotky M4016

Proudová spotøeba: 110 mA 

Komunikaèní rozhraní: RS485, max. délka propojovacího kabelu 500 m

Krytí: IP68

Pracovní teplota: od -20 °C do +50 °C

Skladovací teplota: od -30 °C do +70 °C

Pracovní tlak: max. 4 bar (kombinovaný senzor se snímaèem tlaku - max. 1 bar)

Standardnì dodávané délky kabelù: 10/15/20/30/50/00 m (jiné na vyžádání)

Vnìjší prùmìr kabelu: kombinovaná sonda s mìøením tlaku: 9,75 ±0,25 mm,                                   
sonda bez mìøení tlaku: 8,4 mm ±0,25 mm

Materál: Polyuretan, nerezavìjící ocel 1,4571, PVDF, PA (na pøání kabel s FEP              
povrchem) 

Konstrukèní øešení: senzor pro volné hladiny uzpùsobený pro instalaci na dnì 
kanálù, senzor do potrubí lze dodat vèetnì pøídržných elementù a návarkù

Mìøení rychlosti proudìní

Mìøící rozsah: -6,0 m/s až +6,0 m/s

Pøesnost mìøení: ±1% z mìøícího rozsahu

Šíøka ultrazvukového paprsku: ± 5 stupòù

Mìøení teploty

Mìøící rozsah: -20 °C do +50 °C

Pøesnost mìøení: ± 0,5 °C

Hydrostatické mìøení hladiny

Mìøící rozsah: 0 až 3,50 m

Posun nuly: max. 0,75% z rozsahu (0-50 °C)

Pøesnost mìøení: 0,5% z rozsahu

M4016-KDO  sestava pro mìøení prùtoku
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FIEDLER AMS s.r.o.
Lipová 1789/9, 370 05  Èeské Budìjovice

http://www.fiedler.company , www.hladiny.cz

PRINCIP ÈINNOSTI Senzor pro volné hladiny Senzor do potrubí

VYBRANÉ SW FUNKCE M4016-G3 TECHNICKÉ PARAMETRY KDO SENZORÙ

 

Vysílaè a pøijímaè
ultrazvukového impulsu

Variantní mìøení hladiny
pomocí vestavìného
tlakového snímaèe

Mìøení hladiny
ultrazvukovou
sondou US1200

KDO/S senzor

Telemetrická
 jednotka

M4016-G3
zajiš�uje výpoèet 
prùtoku a pøenos

dat na server

Datahosting na serveru

Senzor KDO/S Senzor KDO/P


