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Q-Eye Radar MT Portable  
Przenośny radarowy przepływomierz do kanałów otwartych 

Przepływomierz Q-Eye Radar MT Portable jest przeno-

śnym urządzeniem bateryjnym z opcjonalnym wbudowanym 

modemem GSM. Przeznaczony jest do pomiaru przepływu w 

kanałach ściekowych i kanalizacji deszczowej oraz rze-

kach i kanałach otwartych. Kompaktowa konstrukcja wraz z 

bardzo dokładną metodą pomiaru pozwalają na łatwą instala-

cję i użytkowanie.  

• pomiar bezkontaktowy 

• duża dokładność 

• łatwa instalacja 

• montaż bez konieczności kontaktu z medium 

• szerokie możliwości konfiguracji 

• modem GSM ze zintegrowaną anteną 

• zdalny przesył danych i pełna konfiguracja 

• polskojęzyczne oprogramowanie 

• automatyczna kompensacja kąta montażu 

• możliwość sterowania próbopobierakiem 

Przepływomierz Q- Eye Radar MT stanowi zespół dwóch czujników oraz zaawansowanego przetwornika odpowiedzialnego 

za obróbkę, rejestrację, udostępnianie oraz transmisję danych. Czujnik radarowy służy do pomiaru prędkości, ultradźwiękowy 

lub radarowy czujnik poziomu dostarcza danych dotyczących wypełnienia kanału. Zależnie od zastosowanych typów czujni-

ków maksymalna dopuszczalna wysokość montażu wynosi 30 lub 15 m nad powierzchnią medium. Minimalna odległość od 

powierzchni wody w kierunku transmisji wynosi 0,1 m. Czujnik prędkości posiada wbudowany układ kontrolujący kąt jego po-

chylenia i kompensujący wpływ zmiany tego parametru na wartości pomiarowe. 

Pomiar bezkontaktowy - zasada działania przepływomie-

rza radarowego umożliwia jego zastosowanie wszędzie tam, 

gdzie mierzone medium wykazuje wysokie zdolności do 

oblepiania lub abrazji elementów pomiarowych, a także wy-

stępują agresywne związki chemiczne. Szczególnym przy-

padkiem wartym wymienienia jest pomiar poprzez ścianę 

kanału w wypadku, gdy jest on wykonany z tworzywa 

sztucznego, co umożliwia pomiar poza potencjalnie agre-

sywną atmosferą. Do prowadzenia pomiarów wymagane 

jest zafalowanie o wysokości minimum 1 mm. 
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Radarowy czujnik prędkości* 

Zakres pomiaru ± 0,05 do  ± 15 m/s  

Rozdzielczość 1 mm/s 

Strefa martwa 0,1 m 

Maks. odległość od medium 15 m 

Dokładność ± 2% wartości mierzonej 

Kąt wiązki 11° 

Maks. dł. kabla 80 m 

Temperatura pracy -20 do +60°C 

Zasilanie 16 VDC 

Zużycie energii maks. 200 mA 

Stopień ochrony IP68 (2m H2O/48h) 

Wymiary 100x100x42 mm 

Materiał obudowy aluminium anodowane 

Przetwornik MT* 

Pamięć 16 GB (zapis cykliczny lub do zapełnienia) 

Programowanie za pomocą dowolnego urządzenia wyposażonego w 
WiFi i przeglądarkę internetową 

Wyświetlacz 20 znaków, 4 linie; graficzny - opcja 

Komunikacja Ethernet, WLAN, RS485, Modbus, SMS 

Wejścia 4 x 0/4-20 mA 

Wyjścia 4 x 0/4-20 mA; 4 x przekaźnikowe; 
2 x impulsowe 

Temperatura pracy -20 do +70°C 

Zasilanie bateryjne, praca interwałowa 

Materiał obudowy tworzywo sztuczne 

Stopień ochrony IP68 (2m H2O/48h) 

Radarowy czujnik poziomu* 

Zakres pomiaru do 8 m 

Min. odległość od medium 0,01 m 

Maks. odległość od medium 8 m 

Dokładność ±10 mm (0,01 - 0,5 m)  
±5 mm, (0,5 - 3m)  

Kąt wiązki 10° 

Maks. dł. kabla 80 m 

Temperatura pracy -40 do +60°C 

Zasilanie 12-35 VDC 

Zużycie energii maks. 20 mA 

Stopień ochrony IP68 (2m H2O/48h) 

Wymiary (wys. x szer. x gł.) 100x100x42 mm 

Materiał obudowy tworzywo sztuczne 

* inne parametry na zamówienie 

* inne parametry na zamówienie 

Kod zamówieniowy; format [kod]/[kod]... 

Pozycja Kod Pozycja Kod 

Zasilanie  Kompensacja  

Bez zewnętrznej baterii B0 Bez kompensacji kąta pochylenia CA0 

Z zewnętrzną baterią  B1 Z kompensacją kąta pochylenia CA1 

Pomiar poziomu  Dł. kabla do sond (m) 10;20;30;40;50;60;70;80; 

Radarowy LR Dopuszczenie  

Ultradźwiękowy LU Bez EX NEX 

Modem  EX II 2G EEx e ib IIB T4 EX 

Bez modemu NGSM Wyświetlacz  

Z modemem GSM Tekstowy DT 

  Graficzny DG 

* inne parametry na zamówienie 


