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DEBITMETRUL
REVOLUTIONAR!

NON-CONTACT RADAR FLOW MEASURING SYSTEMNON-CONTACT RADAR FLOW MEASURING SYSTEM

Beneficii principale

, Masurare precisa debit

, Costuri reduse

, Disponibil in versiune stationara sau portabila

 ,  Non-contact: senzorul este pozitionat la
suprafata apei

, Instalare usoara

, Carcasa robusta IP68 (PU) 

, Senzor total sigilat: fără îmbinări, garnituri sau șuruburi

, Dezvoltat pentru aplicatii de teren

,  Analiza distributie viteza & tehnologie self-learning 
mentru determinarea vitezei medii

, Pentru canale de la 100 mm și mai sus 

,  Integrare usoara in sistemele SCADA, 
PLC sau de telemetrie

, Solutia perfecta pentru conditii dificile de curgere:  
conținut ridicat de solide, temperaturi 
ridicate, fluxuri superficiale și caustice, 
viteze mari și canale mari deschise

, Fara mentenanta

, Sistem auto-diagnosticare

DEBITMETRUL REVOLUTIONAR
RAVEN-EYE® este cel mai nou debitmetru non-contact 
RADAR pentru masurare debit in canale deschise, de la 
Flow-Tronic. Acesta combina arta tehnologiei radar 
non-contact cu masurarea debitului la suprafata apei cu 
integrare usoara in sistemele SCADA existente sau in 
sistemele de telemetrie. 

RAVEN-EYE® a fost proiectat pentru 
masurarea debitului de apa uzata 
municipala, apa pluviala si alte corpuri de 
apa. Fiind amplasat la suprafata apei, 
acesta evita toate problemele (depuneri, 
colmatari, corodari) asociate cu masurarea 
traditionala de debit, in care senzorii sunt 
imersati in fluidul masurat. 

, Instalare

Flexibilitatea sistemului si domeniul larg de 
accesorii de montaj il fac foarte usor de instalat 
fara a necesita lucrari suplimentare de instalare. 
RAVEN-EYE® poate fi instalat intr-un camin de vizitare 
existent sau sub poduri, evitand astfel contactul 
personalului cu mediul de masura. 

, Conditii de curgere inundata

RAVEN-EYE® poate fi combinat optional cu un 
senzor de viteza si unul de adancime in 
cazul in care curgerea se transforma dintr-una 
cu curgere libera pe canal deschis intr-una 
inundata. 

, Fara mentenanta

Întreținerea este complet îndepărtată deoarece 
senzorul nu este în contact cu mediul de masura. 
RAVEN-EYE® se bazează pe ani de experiență in 
măsurarea debitelor de apa uzata, senzorul este 
complet etanșat, nu sunt folosite îmbinări, garnituri, 
șuruburi sau șaibe. Este clasificat la IP68, ceea ce 
înseamnă că rezistă la evenimente suprasarcinale și 
atmosfere agresive. Senzorii interni monitorizează și 
raportează starea sau „starea de sănătate” a 
sistemului (sistem auto-diagnostic).

Combinația dintre aceste beneficii și cerințele de 
întreținere practic zero, oferă utilizatorului un „cost de 
proprietate” foarte scăzut.



NON-CONTACT RADAR FLOW MEASURING SYSTEM

Monitorizarea rețelelor de 
canalizare 
, Canale de dimensiuni mari
, Studii de capacitate
, Combined sewer overflow (CSO) studies 
, Studii de infiltratii 
, Debite cu viteze mari
, Descarcari

Statii de epurare 
, Debit intrare
, Debit proces
, Debit  efluent
, Debit apa pluviala
, Control proces

Industrie si hidrocentrale 
, Debit  efluent
, Apa uzata de proces
, Debite cu continut ridicat de solide
, Apa de racire
, Monitorizare calitate 
, Debite corozive sau caustice

Rauri, canale si irigatii 
, Supraveghere si conformitate apa pluviala

, Inginerie climatică și hidraulică
, Calculele bazinelor de apă de furtună
, Măsurători permanente ale apelor de 
suprafață

General
Dimensiuni (HxWxL) 183 x 140 x 422 mm 
Greutate 3,85 kg (fără cablu, senzor de nivel și accesorii de montaj)
Materiale Carcasă: poliuretan (PU), oțel inoxidabil

Cablu: îmbrăcat în poliuretan
Lungime cabluri 10, 20, 30 sau lungime, după cum este necesar, până la 300 m
Protectie IP68
Certificari CE, ATEX (option)
Intervalul de temperatură Funcționare: -20 până la 50 ° C

Depozitare: -30 până la 60 ° C
Putere necesară Tensiune de intrare: 4 până la 26 VCC
Iesiri 1 analog pasiv 4-20 mA (doar viteză)
Comunicatii RS-485 (serial protocol MODBUS ASCII deschis) pentru utilizare cu PLC-uri

RS-485 (protocol proprietar) pentru utilizare cu seria UNI-TRANS ™, IFQ MONITOR ™ sau RTQ-Logger
Câmpul schimbabil: recunoașterea automată între unitățile staționare sau portabile

Acuratete debit ± 5% din citire (tipic: presupune că țeava este între 0 și 90%)

Metoda masurare debit
Conversia de la viteza suprafeței la viteza medie prin analizarea distribuției vitezei de suprafață folosind o tehnologie de auto-
învățare care nu necesită module teoretice și nici calibrarea on-site
Conversia nivelului apei și a dimensiunii conductelor în zona fluidului.
Înmulțirea zonei fluidului cu viteza medie pentru a obține debitul.

Masuratoare viteza
Metoda Radar Doppler Non-Contact
Domeniu masura ±0,15 m/s to ±15 m/s
Masuratoare Bi-directional
Acuratete ±0,5% din citire ±zero stability
Stabilitate Zero ±0,02 m/s
Viteza minima 0,15 m/s

Masurarea nivelului combinat opțional (cu ultrasunete)
Tehnologie Ecou pulsat cu ultrasunete fără contact
Domeniu masura 0,00 ... 1,75 m (with RAV-0002/ULS-02)

0,00 ... 5,75 m (with RAV-0006/ULS-06)
Acuratete ±0,3% din citire (with RAV-0002/ULS-02)

±0,2% din citire (with RAV-0006/ULS-06) 
Include neliniaritate + histerezis

Eroare temperatura Max. 0,04 %/K
Rezolutie 1 mm

Masurarea nivelului combinat opțional (radar)
Metoda Radar cu impulsuri fără contact
Domeniu 0,01 to 15 m
Acuratete ±2 mm din citire
Rezolutie 1 mm

Măsurarea opțională a nivelului separat
Metoda Orice senzor cu iesire 4-20 mA

The technical specifications are subject to change without prior notice.

Applications Technical specifications

Cum functioneaza?
RAVEN-EYE® este montat deasupra suprafeței apei 
și măsoară viteza de curgere la suprafața apei 
folosind un radar cu undă puls și adâncimea de 
curgere cu un senzor de nivel (ultrasonic, radar sau 
presiune). Debitul este calculat aplicând ecuația de 
continuitate:

În timpul fiecărui ciclu de măsurare, RAVEN-EYE® 
realizează mii de măsurători individuale ale vitezei, 
care sunt analizate și prelucrate într-o citire a vitezei 
medii extrem de precise, utilizând un procesor digital 
de semnal, care face o analiză spectrală în timp real. 
Viteza medie este calculată în senzor prin analizarea 
distribuției vitezei de suprafață și folosind o 
tehnologie de auto-învățare care nu necesită module 
teoretice și nici calibrarea site-ului.
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