
Q-Eye PSC portable

Przepływomierz przenośny
do kanałów otwartych



Q-Eye PSC portable

Q-Eye PSC portable to przenośny przepływomierz 
ultradźwiękowy przeznaczony do pracy w kanałach otwartych.

Zastosowana w przepływomierzu zawansowana technologia 
Dopplera impulsowego pozwala na bezpośredni pomiar profilu 
prędkości w maksymalnie 18 warstwach, co czyni go najlepszym 
urządzeniem do pomiarów w warunkach trudnych, takich jak 
szybko zmienne parametry przepływu, cofki, bardzo niskie 
prędkości. Metoda ta eliminuje potrzebę kalibracji urządzenia, 
dzięki czemu znacznie obniża się koszt instalacji.

Informacje pomiarowe oraz dotyczące statusu urządzenia mogą 
być rejestrowane w regularnych interwałach o wartości od 1 do 
60 minut. W wypadku wystąpienia zaprogramowanego 
zdarzenia mogą zostać automatycznie przestawione na 1 
minutę. Zmienne interwały zapisu danych zapewniają 
maksimum informacji na temat zdarzenia, podczas gdy w 
standardowych warunkach urządzenie oszczędza energię oraz 
pamięć danych.
Przepływomierz może zapisywać dane (16 GB) przez ponad rok 
bez ładowania baterii. Jednocześnie może także służyć do 
kontroli autosamplera, co odbywa się przez wyjście impulsowe 
lub prądowe.  

Przepływomierz Q-Eye portable 
przeznaczony jest do tymczasowych 
pomiarów w:
» Kanalizacji sanitarnej 

(badanie infiltracji, kalibracja modeli hydraulicznych, 
analiza trendów długoterminowych)

» Kanalizacji ogólnospławnej 

» Oczyszczalniach ścieków 

(Pomiar napływu, kontrola procesów, pomiar odpływu)

» Kanałach irygacyjnych

» Przemyśle 

(pomiar przepływu, optymalizacja procesów)

» Monitorowaniu odpływu wód opadowych 

Przepływomierz 
Q-Eye PSC portable

Profilowanie
Przepływomierz Q-Eye PSC portable działa na zasadzie 
Dopplera impulsowego. Zastosowany czujnik emituje krótkie 
impulsy ultradźwiękowe, a odebrane echo zapewnia pomiar 
selektywny prędkości w niewielkich fragmentach wiązki poprzez 
cały profil prędkości. Dzięki temu możliwy jest pomiar w 
maksymalnie 18 warstwach.

Przypadkowe odbicia uzyskane poza przyjętym obszarem 
pomiaru są eliminowane i nie mają wpływu na pomiar 
prędkości. Częstotliwość pracy czujnika wymosząca 1 MHz 
dzięki możliwości wykrywania bardzo małych cząstek 
zawieszonych w wodzie zapewnia wysoką rozdzielczość.

Transmisja danych
Automatyczna transmisja danych przez GPRS jest opcjonalna i 
może być używana na całym świecie. Dane mogą być wysyłane 
na serwer FTP lub dedykowany serwis HydroCenter z 
częstotliwością definiowaną przez użytkownika (zwykle cztery 
razy dziennie, raz na dobę, raz w tygodniu).
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Dane techniczne

Przetwornik

Poziom
Czujnik hydrostatyczny

Zewnętrzny czujnik hydrostatyczny z pomiarem temperatury to 
urządzenia najnowszej generacji o dokładności ± 0,1% FS. 
Niskoprofilowa obudowa ze stali nierdzewnej kryje w sobie szereg 
zaawansowanych funkcji zapewniających długoterminowy, dokładny 
pomiar. 

HydroCenter to system dostępu on-line firmy HydroVision 
zapewniający zdalny dostęp do danych w czasie rzeczywistym 
poprzez dedykowaną i zabezpieczoną indywidualnym hasłem stronę 
internetową. 

Prędkość
Niskoprofilowy czujnik

Czujnik prędkości i poziomu, o wymiarach zaledwie 15 x 20 x 108 
mm jest najmniejszym obecnie dostępnym czujnikiem tego typu. 
Niższy profil oznacza mniejszą interferencję, co skutkuje 
dokładniejszym pomiarem, szczególnie przy niskich napełnieniach. 
Szczelna i odporna mechanicznie oraz chemicznie obudowa 
eliminuje potrzebę częstej konserwacji. 

Dostęp On-line
HV HydroCenter

Wszystkie czujniki mogą zostać zamontowane na płycie montażowej, 
pierścieniu rozprężnym lub pierścieniu rozporowym, co czyni 
montaż szybkim i pozwala ograniczyć czas przebywania w 
studzience. By zainstalować czujniki w prostokątnym, 
trapezoidalnym lub nieregularnym kanale rekomendujemy płytę 
montażową. Pierścień rozprężny stosuje się w przekrojach okrągłych 
o średnicy od 200 do 600 mm. Dla większych średnic (od 500 do
1450 mm) przewidziano pierścień z rozporowym elementem w 
postaci pantografu. Średnice powyżej 1450 mm wymagają 
indywidualnego systemu montażu.

System montażowy (opcja)
Płyta montażowa, pierścień rozprężny, 
pierścień rozporowy

Poziom
Bezkontaktowy czujnik ultradźwiękowy

Przepływomierz posiada obudowę o stopniu ochrony IP68 i gotowy 
jest do pracy w trudnych warunkach. Odczyt i programowanie mogą 
odbywać się poprzez transmisję bezprzewodową bez otwierania 
obudowy oraz zastosowania dedykowanego oprogramowania. 
Opcjonalnie możliwa jest także komunikacja za pomocą kabla.

Ultradźwiękowy, bezkontaktowy czujnik poziomu wyposażony w 
zwierciadło akustyczne gwarantuje zminimalizowaną strefę martwą i 
odporność na kondensację. Zapewnia także wraz z czujnikiem 
hydrostatycznym i/lub pomiarem zintegrowanym z czujnikiem 
prędkości redundantny pomiar napełnienia kanału.
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Q-Eye PSC Portable (Przetwornik)
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Werkstückkanten DIN 6784
Tolerierungsgrundsatz DIN ISO 8015

Alle Angaben in Millimetern 
Gewicht in Kilogramm
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Änderung Datum Schutzvermerk DIN 34

2017
Bearb.
Gepr.
Norm

Datum Name

Allgemeine
Toleranzen

ISO 2768
- m H -

Oberfläche
DIN ISO

1302

Maßstab: 1:5

Werkstoff: Dicke:

Blatt 1/1

A3
HEP 018 006

Gehäuse Q-Eye Portable

Gewicht:

07.06. sd

Przetwornik Czujnik prędkości i poziomu 

Pomiar: prędkość
poziom

Częstotliwość: 1 MHz

Zakres: prędkość: od -1 do 6 m/s;  
poziom: 0,04 - 1,3 m rozszerzalny 
przez czujniki zewnętrzne do 0 - 
3,5 m (inne zakresy na 
zamówienie)

Dokładność: ± 1% dla prędkości
 ± 0,1% FS dla zewnętrznego czujnika 
hydrostatycznego

± 2% przepływ

Długość kabla: maks. 80 m

Zawartość 
cząstek stałych: > 50 ppm

Materiał:

Klasa ochrony:

Wymiary:

Waga:

Żywica epoksydowa

IP68

108 x 25 x 15 mm (DxSZxW)

1 kg (wraz z 10 m kabla)

Ultradźwiękowy czujnik bezkonatktowy 

Czujnik prędkości i poziomu

320 mm

40
 m

m

© 2017-07-06 HydroVision GmbH.
Specyfikacja prezentuje parametry urządzenia na chwilę wydruku dokumentu. Z powodu ciągłego rozwoju i unowocześniania 
produktu może ona ulec zmianom.

represented by:

BMSonic Biotechnika s.c.
ul. Krzywa 30,05-092 Łomianki

tel. +48 22 666 96 80
602 666 795; 602 709 484; 570 517 515; 662 699 887; 

Web: www.bmsonic.com.pl     Email: bmsonic@bmsonic.com.pl

HydroVision GmbH

Gewerbestraße 46f 

87600 Kaufbeuren

Germany

tel. +49 - 8341 - 9662180

fax +49 - 8341 - 9666030

info@hydrovision.de

www.hydrovision.de

Dane Techniczne

Wyświetlacz: 4 linie; 20 znaków

Klawiatura: 4 klawisze

Pamięć: 16 GB; karta micro SD

Komunikacja: WLAN; GPRS

Wejścia: maks. 2 x 4-20 mA

Wyjścia: maks. 2 x 4-20 mA;

                2 x przekaźnikowe, 2 x impulsowe 

Zasilanie zintegrowane: 2 x akumulator 

Zasilanie zewnętrzne: 1 x akumulator (opcja)

Stopień ochrony: IP68

Materiał obudowy: żywica HPX

Wymiary: 290 x 361 x 165 mm

Pomiar:

Zakres:

Dokładność: 

Stopień ochrony: 

Materiał: 

Wymiary:

Wyjście:

poziom

0 - 3500 mm

± 1% FS

IP68

stal nierdzewna, PBT 

320 x 40 mm

4-20 mA

Dostępne opcje: hydrostatyczny czujnik poiomu; ultradźwiękowy 
czujnik poziomu; pomiar temperaury; modem GSM.




