
Aparatura kontrolno-pomiarowa i analityka

AquaProbe FEA 200
Zanurzeniowy przepływomierz elektromagnetyczny 
z przetwornikiem AquaMaster 3

Idealne rozwiązanie dla zastosowań na stałe, jak 
i tymczasowo
– pełna dowolność użytkownika.

Wysoka dokładność w szerokim zakresie
w obu kierunkach przepływu
– pozwala na dokładny pomiar dużych przepływów dziennych 
i niewielkich przepływów nocnych.

Zasilanie bateryjne, sieciowe lub oparte na energii 
odnawialnej
– opcjonalnie akumulator o 10-letniej żywotności,
– niewymagane zasilanie zewnętrzne,
– możliwość instalacji w odległej lokalizacji,
–  możliwość podłączenia do panelu ogniwa słonecznego lub 

turbiny wiatrowej.

Zasilanie prądem zmiennym z zapasowym 
superkondensatorem
– ciągłość pomiaru, nawet przy zaniku zasilania.

Opcjonalny wbudowany rejestrator (datalogger)
– wysoka precyzja rozdzielczości rejestracji danych.

Możliwość instalacji „Hot Tap”
–  umożliwia instalację przepływomierza pod ciśnieniem 

bez konieczności przerywania dostawy wody.

„Fit and Flow” (zainstaluj i uruchom)
– maksymalnie uproszczona instalacja.

Trzyletnia gwarancja
–  wszystkie czujniki AquaProbe posiadają trzyletnią gwarancję 

na jakość materiału w standardzie.

Maksimum wydajności,  
minimum kłopotu.
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Podstawowe informacje

AquaProbe FEA200
System pomiarowy AquaProbe FEA200 rozszerza funkcje 
przepływomierza AquaProbe firmy ABB, łącząc działanie  
czujnika przepływu AquaProbe z funkcjami przetwornika  
AquaMaster 3.

Czujnik AquaProbe został zaprojektowany w ścisłej współpra-
cy z branżą wodno-kanalizacyjną jako ekonomiczna i dokład-
na alternatywa dla pomiarów przy pełnym otwarciu. Składa 
się z elektronicznej głowicy czujnika zamontowanej na końcu 
pręta wsporczego. Głowica czujnika może być instalowana 
w istniejących przewodach rurowych, bez potrzeby wyko-
nywania rozległych prac ziemnych lub wprowadzania zmian 
w układzie rurociągów związanych z wykonywaniem pomia-
rów przy pełnym otwarciu. Czujnik może być instalowany 
bez zakłóceń w dostawie wody, można go też łatwo usunąć 
w celu przeprowadzenia okresowej kalibracji lub kontroli. 

Czujnik AquaProbe został skonstruowany do montażu w ist-
niejących już rurociągach poprzez niewielkie gwintowane 
otwory z zaworem. Zwykle instaluje się go z głowicą umiesz-
czoną w osi rurociągu, w przypadku dużych średnic może też 
być ustawiany w odległości 1/8 średnicy rurociągu od jego 
ściany (pozycja średniej prędkości).

Umożliwia dokładny miejscowy pomiar prędkości i objętości 
wody pod warunkiem, że profil przepływu jest w pełni ustabili-
zowany i wymagane odcinki proste są zachowane.

Jeżeli profil przepływu nie jest w pełni ustabilizowany, za po-
mocą czujnika można wykonać trawersowanie przez przekrój 
rurociągu, umożliwiając w ten sposób dokładny pomiar obję-
tości przepływu w sieciach, które nie są idealne.

Najważniejsze cechy czujnika to szeroki zakres przepływu 
z pomiarem minimalnej prędkości (dużo niższej niż wykrywana 
przez turbinę wsuwaną lub urządzenia DP).

Czujnik AquaProbe jest idealny do instalacji stałej, do pomiaru 
przepływu wody pitnej lub czystej. Po wykonaniu wielu otwo-
rów na rurociągu doprowadzającym wodę, można wykorzy-
stywać czujnik AquaProbe jako przenośne narzędzie
kontrolne wspomagające budowę dokładnego modelu sieci, 
lokalizację wycieków i kontrolę działania wbudowanych wodo-
mierzy lub przepływomierzy kołnierzowych.

Wysoka czułość czujnika AquaProbe umożliwia ukośne usta-
wienie go w rurze w celu ustalenia profilu przepływu i identyfi-
kacji problemów hydraulicznych w skomplikowanych układach 
lub zapewnienia maksymalnej dokładności nawet w lokaliza-
cjach, które nie są idealne.

Rys. 1. Czujnik przepływu AquaProbe

Oparty na sprawdzonej technologii czujnik AquaProbe 
potwierdza wiedzę i doświadczenie ABB – światowego lidera 
w produkcji przepływomierzy, który w ostatniej dekadzie 
wprowadził wiele pionierskich rozwiązań w dziedzinie pomiaru 
przepływu wody, takich jak AquaMag, WaterMaster
i CalMaster.

Firma ABB posiada akredytowane stanowiska do kalibracji 
przepływomierzy w Wielkiej Brytanii, Niemczech, USA, 
Australii, Chinach oraz Indiach. Zapewnia także lokalną 
obsługę serwisową i techniczną dla oferowanych produktów.
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AquaProbe FEA200 – opcje zasilania

Zasilanie sieciowe z zasilaniem rezerwowym opartym 
na superkondensatorze
–  Opcja tylko z zasilaniem sieciowym dostarczana z wbudo-

wanym, doładowywanym źródłem zasilania rezerwowego 
na bazie superkondensatora.

–  Superkondensator może działać przez maksymalnie 5 dni 
bez zasilania (zależnie od warunków pracy).

–  Liczba cykli ładowania superkondensatora przekracza 
10 000 i przy zasilaniu sieciowym gwarantuje ciągłe działa-
nie funkcji SMS.

–  W razie zakłócenia zasilania sieciowego ciągły pomiar jest 
prowadzony i alarmy są zgłaszane w protokołach SMS przez 
maksymalnie 5 dni bez zasilania.

–  Brak baterii do wymiany.

Zasilanie bateryjne w zdalnych lokalizacjach
–  Żywotność baterii do 10 lat*.
–  Opcjonalnie zewnętrzny pakiet baterii litowych dla lokalizacji 

o wysokiej temperaturze.
–  Opcjonalnie pakiet baterii alkaliczno-manganowych*.
–  Możliwość wymiany pakietu baterii w miejscu instalacji.
–  Baterie można wymienić bez utraty danych w rejestratorze, 

co pozwala na płynną pracę urządzenia.

AquaProbe FEA200 jest idealnym rozwiązaniem w lokali-
zacjach pozbawionych zewnętrznego zasilania. Wydłużony 
czas eksploatacji akumulatorów czujnika AquaProbe FEA200 
osiągnięto dzięki zastosowaniu nowych technologii.

* Praca w skrajnej temperaturze może znacząco zmniejszyć poziom 
naładowania i żywotność baterii.

Energia słoneczna i wiatrowa
Zastosowanie prostego połączenia DC (6 do 12 V) z tak 
małych źródeł jak bateria słoneczna lub generator wiatrowy 
o mocy 5 W.
Generatory wiatrowe i baterie słoneczne nie są dostarczane 
przez ABB.
–  Nie są wymagane zewnętrzne akumulatory.
–  Brak zewnętrznych regulatorów.
–  Bardzo prosta instalacja.
–  Zasilanie rezerwowe na bazie superkondensatora.

Teraz można korzystać z energii słonecznej i wiatrowej. 
W czasie braku zasilania sieciowego wewnętrzny superkon-
densator może zasilać przetwornik w nocy lub przez maksy-
malnie trzy tygodnie (zależnie od warunków pracy).

Rys. 2. AquaMaster 3 z baterią słoneczną
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Czujnik AquaProbe FEA200 może być wyposażony w opcjo-
nalny wieloprędkościowy i wielokanałowy rejestrator dwóch 
zmiennych. Możliwość pracy rejestratora jednocześnie z dwie-
ma prędkościami pozwala użytkownikom na szczegółowe 
nadanie przepływu i ciśnienia w danym okresie. Rejestrator 
zapisuje wartości natężenia przepływu i ciśnienia na podsta-
wie bezpośrednio przesyłanych danych cyfrowych, zapewnia-
jąc optymalną dokładność i rozdzielczość pomiarów. Rys. 3 
przedstawia rzeczywiste pomiary sieci regionalnej i pokazuje 
szczegóły uchwycone dzięki zastosowaniu bliźniaczych reje-
stratorów.

Tradycyjne techniki liczenia impulsów w krótkich okresach 
rejestracji powodują powstawanie efektu kwantyzacji, czyli 
kumulację dużej liczby impulsów na wykresach rejestrato-
ra, co pokazano na rysunku 3. Czujnik AquaProbe FEA200 
eliminuje takie efekty poprzez cyfrowe uśrednianie wyników 
w wybranych okresach rejestracji. Dane o tak dużej rozdziel-
czości ułatwiają testowanie krokowe, wykrywanie nieszczelno-
ści i analizę sieci wodociągowej.
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Ciśnienie, zapis co 1 min.
Ciśnienie, zapis co 15 min.

Czas

Prędkość przepływu, zapis do 1 min.
Prędkość przepływu,  
zapis do 15 min.

Rys. 3. Zintegrowany szybki rejestrator dwóch zmiennych

Wewnętrzne rejestratory urządzenia FEA200 mają zaawanso-
waną funkcję automatycznej synchronizacji, która zapewnia 
pracę z zsynchronizowanymi granicami czasowymi, niezależ-
nie od ustawienia okresu rejestracji. Gwarantuje to precyzyjną 
synchronizację danych przepływu i ciśnienia w zestawieniu 
z danymi z innych mierników.

W zastosowaniach rozliczeniowych dostępne są nie tylko 
dane o przepływie i ciśnieniu, ale także rejestratory licznikowe 
i taryfowe, rejestrujące wartości wszystkich liczników 
przepływu (w przód, wstecz, netto) oraz wartości odczytów 
taryfowych codziennie o północy. Wbudowana pamięć 
pozwala na zapamiętanie wszystkich odczytów z 2 lat 
(732 dni). Zapisane odczyty są precyzyjnymi wartościami 
zarejestrowanej objętości, nieobarczonymi błędami 
wynikającymi z całkowania impulsów lub podobnych technik.

Dostęp do rejestratorów i ich konfiguracji jest chroniony hasłami 
określanymi przez użytkownika.

Rys. 4. Eliminacja kwantyzacji impulsów za pomocą AquaMaster 3
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Przekaźnik AquaMaster 3 pozwala na kompleksowe wyświe-
tlenie wszystkich danych przepływu, w tym sum przepływu 
do przodu i przepływu wstecznego, prędkości przepływu, 
ciśnienia oraz godziny/daty. Jeżeli nie wszystkie dane są 
potrzebne, można łatwo skonfigurować przekaźnik w taki 
sposób, by wyświetlał tylko dane wymagane, umożliwiając 
proste odczyty bez podawania zbędnych informacji. Dwa 
standardowe wyjścia impulsowe (kierunek przepływu do przo-
du i do tyłu) są kompatybilne z szeroką gamą rejestratorów 
danych używanych w branży wodno-kanalizacyjnej na całym 
świecie. 

Przekaźnik może być całkowicie zanurzony, co pozwala 
na instalację miejscową w komorach, które są zalewane, 
lub w odległości do 200 m (656 stóp) od czujnika przepływu 
w celu ułatwienia odczytu danych na odległość.

–  Wszechstronny wyświetlacz.
–  Zanurzalny, do stosowania w zalewanych komorach IP68 

(NEMA6P).
–  Możliwość kasowania lub zabezpieczenia wartości 

liczników.
–  5 mm (0,2 cala) wysokości cyfr wyświetlanych liczników 

(powyżej wymagań normy ISO 4064)
–  Całkowite bezpieczeństwo: 

– dwa poziomy zabezpieczeń, 
–  wyłącznik i plomby zapobiegające użyciu przez osoby 

niepowołane.
–  Trzy wyjścia (impuls do przodu i wsteczny, impulsy 

i kierunek, alarm).

Rys. 5. Wyświetlacz przetwornika AquaMaster 3

Niski poziom baterii

Błąd czujnika

Pusta rura

Usterka zasilania sieciowego

Niski poziom sygnału radiowego GSM

Brak zasilania opartego na energii odnawialnej

Górny wyświetlacz:
– Data
– Całkowity przepływ w przód
– Całkowity przepływ wstecz

Ostrzeżenia obrazkowe

Dolny wyświetlacz:
– Czas
– Prędkość przepływu
– Ciśnienie

Przekaźnik AquaMaster 3
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Przekaźnik AquaMaster 3 jest dostępny z różnymi rodzajami 
oprogramowania innych firm, zgodnego z normą branżową 
(Technolog [PMAC], Primayer, Capula oraz AutoChart), umoż-
liwiającego pobieranie danych, zarządzanie nimi, ich analizę 
i wyświetlanie bezpośrednio z portu RS232 lub za pomocą 
telemetrii.

ABB dostarcza także łatwy w użyciu program ABB LogMaster, 
który umożliwia lokalną komunikację z przekaźnikiem Aqua-
Master 3 oraz pełną kontrolę i pobieranie danych z wbudo-
wanego rejestratora. Funkcja zapisywania plików umożliwia 
eksport danych w formacie CSV, pozwalającym na sporządza-
nie wykresów w programie Microsoft Excel lub innym arku-
szu kalkulacyjnym. Program obsługuje połączenie Vodafone 
Radiopad, co zapewnia w pełni zdalną obsługę.

AquaMaster 3 ma również możliwość opcjonalnej komunika-
cji radiowej GSM/SMS, pozwalającej na zdalną konfigurację, 
diagnostykę i otrzymywanie danych z rejestratora. Istnieje 
możliwość podłączenia układowego poprzez RS232, RS485 
Modbus oraz ScanReader.

ABB dostarcza również rozbudowane oprogramowanie 
ScrewDriver, które w połączeniu z przekaźnikiem  
AquaMaster 3 pozwala użytkownikowi na wykonywanie 
wszechstronnej analizy przepływu, ustawianie profilu przepły-
wu, pobieranie i wyświetlanie opcji.

Oprogramowanie wspierające
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Łatwa, tania instalacja
Czujnik stanowi opłacalne rozwiązanie, niezależnie od miejsca 
lub wymogów instalacji.
Czujnik przepływu i przetwornik mogą być całkowicie za-
nurzone, dzięki czemu można je zainstalować w zalanych 
komorach.

Czujnik AquaProbe instaluje się poprzez wykonanie małego 
otworu na przewodzie rurowym doprowadzającym wodę, 
a głowicę czujnika umieszcza się zwykle z linii środkowej rury. 
Może ona być umieszczona również w położeniu krytycznym 
(pozycja średniej prędkości) w odległości 1/8 średnicy rury 
od jej ściany.

AquaProbe umożliwia dokładny lokalny pomiar prędkości 
wody i – pod warunkiem, że starannie zastosowano się do in-
strukcji instalacji – dobry pomiar objętości przepływu.

„Fit and Flow” (zainstaluj i uruchom)
–  Nie jest potrzebne dopasowanie czujnika i przetwornika. 
–  Szybka, niezawodna instalacja.
–  Zabezpieczenie przed skutkami niewłaściwej obsługi, brak 

błędów.
–  Czujnik przepływu zapamiętuje wszystkie współczynniki 

kalibracji, ustawienia lokalizacji, numery seryjne i wartości 
sumatora.

–  W celu uzyskania całkowitego bezpieczeństwa w czujniku 
przepływu przechowywana jest kopia zapasowa wartości 
objętości sumatora.

Rys. 6. Typowa instalacja (rura metalowa)

Pełny tekst instrukcji

znaleźć można  

w podręczniku

użytkownika czujnika

AquaProbe FEA200

Przymocować

Przymocować do

rury odpowiedni

zawór i rurę

płuczkową, 

stosując technikę 

“hot-tap” – montaż 

pod ciśnieniem

Przytwierdzić

czujnik

Instalacja
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Czujnik przepływu AquaProbe
Maksymalna długość wsunięcia
– 300 mm (12 cali),
– 500 mm (20 cali),
– 700 mm (25 cali),
– 1000 mm (40 cali).

Rozmiary rur
Od 200 do 8000 mm (8 do 320 cali) średnicy nominalnej.

Zabezpieczenie
IP68/NEMA6P (zanurzenie nieokreślone do 10 m [30 stóp]).

Ciężar
< 3,5 kg (7,7 funta).

Dokładność
Prędkość
2% aktualnego przepływu lub 2 mm/s w zależności od tego, 
która wartość jest większa.

Objętość
Informacje szczegółowe znaleźć można w ISO 7145-1982  
(BS 1042 część 2.2).

Warunki przepływu
W pełni rozwinięty profil zgodny z normą ISO 7145-1982
(BS1042 część 2.2.).

Maksymalne ciśnienie
20 barów (295 psi).

Dane techniczne

Dyrektywa o urządzeniach ciśnieniowych (PED) 
(97/23/WE)
Ten wyrób może być stosowany w sieciach do celów dosta-
wy, dystrybucji i odbioru wody i jako sprzęt towarzyszący, 
w związku z czym jest zwolniony z powyższych wymogów.

Przewodność właściwa
> 50 S/cm

Połączenia
– 1-calowy BSP,
– 1-calowy NPT,
– 1,5-calowy BSP.

Przepływ maksymalny
Maksymalna prędkość zależy od rzeczywistej długości wsu-
nięcia. Typowe długości wsunięcia wynoszą 0,125 i 0,5 x 
średnica rury. Rys. 7 stanowi wskazówkę* dotyczącą mak-
symalnych dopuszczalnych prędkości dla różnych długości 
wsunięcia.

Rys. 7. Maksymalna prędkość dopuszczalna dla różnych długości wsunięcia
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Rzeczywista długość wsunięcia

* Wykres stanowi jedynie wskazówkę. Do czynników wpływających 
na maksymalną długość wsunięcia należą: elementy montażowe czujnika 
przepływu (na przykład wsporniki, buszle i zawory), wibracja przewodu 
rurowego, płynu i szum pompy.
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Gwarancja
Wszystkie czujniki AquaProbe posiadają trzyletnią gwarancję 
na jakość materiału zgodną z normą fabryczną.

Materiały stykające się z medium
Korpus
Stal nierdzewna.

Czujnik przepływu
Nadaje się do stosowania z wodą pitną (w rejestrze WRAS).
Elektrody – stal nierdzewna 316L.

Uszczelki
Nadaje się do stosowania z wodą pitną (w rejestrze WRAS).

Zakresy temperatury

MagazynowanieProces

60°C
(140°F)

60°C
(140°F)

70°C
(158°F)

0°C
(32°F)

–20°C
(–4°F)

–20°C
(–4°F)

Otoczenie

Otwory do pomiaru ciśnienia
1/8-calowy gwint BSP.
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Obudowa
IP68 (NEMA 6P).
Obudowa ze stali nierdzewnej z termoplastyczną osłoną  
zewnętrzną z wyświetlaczem, uszczelniona żywicą.

Połączenia elektryczne
Wtyk i gniazdo IP68, kabel zasilania (opcja).

Zasilanie sieciowe (opcja)
85 do 285 V AC przy mocy < 3 VA.
Wymagana moc: < 3 W.
Kabel przyłączeniowy: < 3 m (9,8 stopy).
Czas zabezpieczenia przed awarią zasilania sieciowego: 5 dni.

Zasilanie oparte na energii odnawialnej (opcja)
Energia słoneczna lub wiatrowa.
Zakres napięć wejściowych:
– 6 V do 22 V DC*.

Maksymalny prąd wejściowy
– 200 mA.

Czas zasilania rezerwowego
– do 3 tygodni (w zależności od warunków eksploatacji).

Długość kabla czujnika
5, 10, 20, 30, 50, 80, 100, 150 m
(długość w stopach: 16, 33, 65, 98, 164, 263, 329, 492).

* Generatory oparte na energii odnawialnej nie działają z maksymalną mocą np. 
przy małej prędkości wiatru, zakrytej baterii słonecznej, w okresach o krótkim 
nasłonecznieniu. W związku z tym w pewnych instalacjach są wymagane gene-
ratory o mocy większej niż określona w specyfikacji minimalna moc 5 W.

Zewnętrzny pakiet baterii
IP68 (NEMA 6P).
–  Żywotność baterii (manganowej alkalicznej) @ 0 do 45°C  

(32 do 113°F) – 5 lat (typowo).
–  Żywotność baterii (litowej) @ 0 do 60°C (32 do 140°F) 

– 10 lat (typowo).

Uwaga: Czas życia baterii może ulec skróceniu przy zasto-
sowaniu modułu GSM, w zależności od częstości korzystania 
z komunikacji GSM i długości okien komunikacyjnych. Na 
przykład wysyłanie raz dziennie wiadomości SMS z danymi 
zarejestrowanymi w 15-minutowych odstępach powoduje 
skrócenie czasu życia baterii o około 20%.

Wyjścia impulsowe i alarmowe
3 dwukierunkowe przełączniki półprzewodnikowe ze wspólną 
izolacją 35 V DC, 50 mA.

Wyjście 1:
–  tylko dla przepływu w przód lub w przód plus impulsy w tył.

Wyjście 2:
– impulsy dla przepływu wstecznego lub wskazanie kierunku.

Wyjście 3:
–  alarm wskazujący na jakiekolwiek problemy z pomiarem lub 

zasilaniem.

Wyjście impulsowe:
– maksimum 50 Hz, 50% nominalnego cyklu pracy.

Przetwornik AquaMaster 3
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Komunikacja

Komunikacja szeregowa
Lokalne gniazdo RS232*
RS485 MODBUS
MODBUS RTU slave
– Szybkość przesyłu: 1200, 2400, 4800, 9600 lub 19200,
–   RS485: 2 przewody + sygnalizacja uziemienia; tryb wyłącze-

nia przy niskim poziomie energii po 10 s nieaktywności.

Interfejs enkodera/ScanCodera/ScanReadera
(tylko wersje nierejestrujące)
Funkcja – zdalne odczyty licznika i numeru serii.
– Połączenia
 –  2-przewodowe dla czytników indukcyjnych (maks. dłu-

gość kabla 80 m [260 stóp]),
 –  3-przewodowe dla AMR.

– Kompatybilne czytniki
 –  Inteligentny czytnik Severn Trent Services,
 –  ABB lub Elster SR100 i SR50,
 –  Logicon Versaprobe,
 –  Itron ERT.

– Kompatybilne czytniki indukcyjne
 –  Starpad,
 –  ABB.

* W przypadku wersji z zasilaniem opartym na bateriach lub energii odnawial-
nej częste używanie gniazda RS232 znacząco skraca żywotność baterii/czas 
gotowości.

Zastosowania telemetryczne (opcja)

Modem GSM/SMS
Pasma częstotliwości
– cztery pasma: 850/900/1800/1900 MHz.

Funkcje:
–  SMS – automatyczne zgłaszanie wartości natężenia przepły-

wu i opcjonalnie ciśnienia z rejestratora (średnio 1 s  
lub 1 min),

–  SMS – typowa częstotliwość zgłaszania: codziennie,
–  SMS – zgłaszanie alarmu po wystąpieniu zdarzenia,  

np. zaniku zasilania, ograniczone do 1 dziennie,
–  SMS – konfiguracja przepływomierza,
–  SMS – diagnostyka przepływomierza,
–  SMS – automatyczne zgłaszanie wartości liczników/taryf.

Antena GSM (opcja)
Praca w czterech pasmach:
– 850/900/1800/1900 MHz.

Mocowanie anteny
– Łącznie z przetwornikiem lub rozdzielnie.

Stopień ochrony dla anteny
– IP66 (NEMA4) – odporna na przypadkowe zalanie.

Uwaga: Komunikacja GSM nie działa, jeśli wbudowana antena znajduje się pod 
powierzchnią wody. Ogólnie zaleca się montować antenę możliwie najwyżej, 
zawsze poza metalowymi obudowami oraz nie pod powierzchnią ziemi.
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Układ pomiaru ciśnienia – zewnętrzny przetwornik (opcja)

Zakres ciśnienia
16 barów abs.

Połączenie
Poprzez kabel adaptera i dedykowane złącze wewnętrzne,

Zakres temperatury pracy
–20 (otoczenia) do 70°C (–4 do 158°F)
Chronić próbkę oraz przetwornik ciśnienia przed zamarznię-
ciem.

Dokładność (typowa)
0,4% zakresu.

Błąd temperaturowy (zmiana o 100°C)
1,5% zakresu.

Długość kabla
5, 10, 20, 30, 50, 80, 100 lub 150 m
(długość w stopach: 16, 33, 65, 98, 164, 263, 329 lub 492).

Zakresy temperatury

Magazyn

70°C (158°F)

–10°C (14°F)

60°C (140°F)

–20°C (–4°F)

Otoczenie

Praca w temperaturze otoczenia poza zakresem od 0 do 
45°C (32 do 113°F) zmniejsza pojemność baterii oraz skraca 
jej żywotność.

Czas odpowiedzi (programowalny)
Minimalny
1 s (zasilanie sieciowe),
15 s (zasilanie bateryjne + zewnętrzne źródło oparte na energii
odnawialnej).

Języki interfejsu urządzenia
Angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, włoski, holenderski.
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Dane rejestratora (opcja)
Rejestrator

1 2 3

Funkcja 

rejestratora

Przepływ 

i ciśnienie

Przepływ 

i ciśnienie

Przepływ w przód, 

wstecz, według 

taryf i przepływ 

netto

Liczba 

rekordów

8831 11361 732

Odstęp 

rejestracji

15 do 65500 s (regulowany) 24 godziny (stały)

Typowy okres 

działania

3 miesiące 

@15 minut

7 dni  

(ok.)@1 minuta

2 lata

Kompatybilność oprogramowania
Oprogramowanie Bezpośrednie 

łącze RS232

SMS (tekst)

ABB LogMaster ✔ ✘

Technolog (PMAC) ✔ ✘

Primayer Primeware ✔ ✘

OSI PI Database lub Capula ✔ ✘

Tekst z telefonu komórkowego ✘ ✔

AutoChart ✘ ✔

Areal (Topkapi) ✘ ✔

ABB Logger Server (AMI) ✘ ✔

EcoTech ✘ ✔

QTech ✘ ✔

HydroComp ✘ ✔

ABB AC800 ✘ ✔

Primayer Xilog ✘ ✔

Zeepaard ✘ ✔
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Typ zakłóceń w górę od przecięcia 

pomiarowego rury 

Minimalna długość odcinka rury doprowadzającej*

Dla pomiarów w punkcie średniej prędkości osiowej Dla pomiarów w osi kanału

90° Kolanko lub złącze teowe 50 25

Kilka złączy koplanarnych 90° 50 25

Kilka złączy niekoplanarnych 90° 80 50

Całkowita zbieżność kątowa od 18° do 36° 30 10

Całkowita rozbieżność kątowa od 14° do 28° 55 25

Całkowicie otwarty zawór motylkowy 45 25

Całkowicie otwarty zawór czopowy 30 15

* Wyrażone jako wielokrotność średnicy kanału.
Mierzona w linii prostej długość odcinka w dół strumienia od przecięcia pomiarowego musi być równa co najmniej pięciu średnicom przewodu, bez względu na rodzaj zakłócenia.

Uwaga. Tabela ta jest fragmentem normy ISO7145 
(BS 1042): Część 2.2: 1982 i została tu zamieszczona 
za zgodą BSI. Pełny tekst normy można otrzymać pocztą 
z BSI Publications, Linford Wood, Milton Keynes, MK14 6LE.

Granice zakłóceń przeciwprądowych czujnika

Na 
lin

ii

śr
odko

wej

Na linii
środkowej 5 średnic Patrz tabela poniżej
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Wymiary całkowite

Czujnik przepływu
Wymiary w milimetrach (calach)

Skrzynka zaciskowa – montowana na czujniku przepływu
Wymiary w milimetrach (calach)

320 (12,6)

62 (2,4)

Pokazano
dławik

kablowy 
M20

80 (3,2)

36,5 (1,43)

100 (3,93)

800, 
1000, 
1200

lub 1400
(31,5, 
39,4, 
47,25

lub 55)

1-calowy BSP
1½-calowy

BSP
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Przetwornik AquaMaster 3
Wymiary w milimetrach (calach)

125 (5,0)
50 (2,0)

28
(1,1)

185 
(7,3)

280 
(11,0)

ze 
złączami

6,5 (0,25)

13 (0,50)

115 (4,50)

177 (7,0)

136 
(5,4)

Przetwornik mocowany zdalnie
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Numer pozycji w oznaczeniu 1   6 7   9 10 11 12 13 14, 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Opcje

AquaProbe (z przetwornikiem

AquaMaster 3) 
FEA221

XXX G 1 X X XX X 1 X 1 A X A X G X X X XXX
AquaProbe (wyłącznie czujnik 

przepływu)
FEA281

Długość Ciąg dalszy na stronie 18

300 mm (12 cali)

500 mm (20 cali)

700 mm (28 cali)

1000 mm (40 cali)

300

500

700

001

Materiał elektrody

S anwezdrein latS

Akcesoria uziomowe

Brak 0

Przyłącze procesowe

1-calowe złącze BSP (1/8-calowy otwór do pomiaru ciśnienia)

11/2-calowe złącze BSP (1/8-calowy otwór do pomiaru ciśnienia)

1-calowe złącze NPT (1/8-calowy otwór do pomiaru ciśnienia)

N1

N2

N3

Materiał łącznika procesowego

Obudowa uszczelnienia ze stali 

nierdzewnej

J

K

Rodzaj kalibracji

AStandardowa kalibracja fabryczna

Zamawianie
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18 DS/FEA200?EN | AquaProbe FEA200 | Insertion-type electromagnetic flow sensor with AquaMaster 3 transmitter

Długość i rodzaj kabla 

 5 m (16 stóp)

10 m (32 stopy)

20 m (65 stóp) 

30 m (98 stóp)

50 m (164 stopy)

80 m (262 stopy)

100 m (328 stóp)

150 m (492 stopy)

Inne

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Klasa ochrony

Czujnik IP68 TX IP68 – kabel przymocowany i uszczelniony 6

Zasilanie

Bateria

AC+ rezerwa

Zewnętrzne źródło oparte na energii odnawialnej

5

7

8

Typy sygnałów wejściowych i wyjściowych

Brak (tylko czujnik)

ScanReader

MODBUS 

Komunikacja komórkowa (GSM/SMS)

Tylko czujnik

Uwaga: 2 wyjścia impulsowei RS232 są zawsze obecne.

0

S

M

H

Y

Typ konfiguracji

Brak (tylko czujnik)

Standard

0

1

Ciąg dalszy na stronie 19

Numer pozycji w oznaczeniu 1   6 7   9 10 11 12 13 14, 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Opcje

AquaProbe (z przetwornikiem

AquaMaster 3) 
FEA221

XXX G 1 X X XX X 1 X 1 A X A X G X X X XXX
AquaProbe (wyłącznie czujnik 

przepł ywu)
FEA281

Zamawianie
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Akcesoria 

1,5-calowy zawór kulowy

Przewód komunikacyjny RS232

Pakiet baterii alkaliczno-manganowych

Zestaw litowy wysokotemperaturowy

Komunikacja komórkowa

Antena czteropasmowa – wbudowana

Antena czteropasmowa – zdalna, 1 m (3 stopy)

Antena czteropasmowa – zdalna, 5 m (15 stóp)

AB

AC

AD

AE

G3

G6

G7

Rejestrator i protokoły

ABB Logger Server (AMI)

Capula

Technolog (PMAC)

Primayer (Primeware)

QTech

Areal (Topkapi)

EcoTech

AutoChart

LP1

LP2

LP3

LP4

LP6

LP7

LP8

LP9

HydroComp

ABB Generic (np. LogMaster)

ABB AC800M

Primayer Xilog

Zeepaard

Brak rejestratora

LPA

LPB

LPC

LPD

LPE

LPO

Język dokumentacji

niemiecki

włoski

hiszpański

francuski

angielski (ustawienie domyślne)

M1

M2

M3

M4

M5

Opcje pomiaru ciśnienia 

Zdalny, bez przetwornika

Zdalny, z przetwornikiem ABS, kabel 5 m (15 stóp)

Zdalny, z przetwornikiem ABS, kabel 10 m (30 stóp)

Zdalny, z przetwornikiem ABS, kabel 20 m (60 stóp)

10 barów (145 psi)

16 barów (232 psi)

20 barów (300 psi)

2

PT4

PT5

PT6

PTPS1

PS2

PS3

Numer pozycji w oznaczeniu 1   6 7   9 10 11 12 13 14, 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Opcje

AquaProbe (z przetwornikiem

AquaMaster 3) 
FEA221

XXX G 1 X X XX X 1 X 1 A X A X G X X X XXX
AquaProbe (wyłącznie czujnik 

przepływu)
FEA281
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11Więcej informacji:

ABBB Sp. z o.o. 
Regionalne Biuro Sprzedaży w Katowicach 
ul. Uniwersytecka 13 
40-007 Katowice 
tel.: 32 79 09 222 - 223 
fax: 32 79 09 200

www.abb.pl

ABB zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian technicznych bądź modyfi-
kacji zawartości niniejszego dokumentu bez uprzedniego powiadamiania.  
W przypadku zamówień obowiązywać będą uzgodnione warunki.
ABB Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za potencjalne błędy lub 
możliwe braki informacji w tym dokumencie.

Zastrzegamy wszelkie prawa do niniejszego dokumentu i jego tematyki oraz 
zawartych w nim zdjęć i ilustracji. Jakiekolwiek kopiowanie, ujawnianie stronom 
trzecim lub wykorzystanie jego zawartości w części lub w całości bez uzyskania 
uprzednio pisemnej zgody ABB Sp. z o.o. jest zabronione.

© Copyright 2011 ABB 
Wszelkie prawa zastrzeżone

Prawa autorskie do znaku Capula posiada Capula Limited 2010. EcoTech 
jest zarejestrowanym znakiem towarowym EcoTech Pty Ltd. Prawa autorskie 
do znaku HydroComp posiada HydroComp Inc 2010. Microsoft Excel oraz 
Windows są zarejestrowanymi znakami towarowymi Microsoft Corp. MODBUS 
jest zarejestrowanym znakiem towarowym MODBUS Corporation. OSI jest zare-
jestrowanym znakiem towarowym WADIS. PMAC jest zarejestrowanym znakiem 
towarowym Technolog. Xilog jest zarejestrowanym znakiem towarowym Primayer. 
Primeware oraz Xilog są zarejestrowanymi znakami towarowymi Primayer. 
QTech jest zarejestrowanym znakiem towarowym QTech Data Systems Limited. 
Topkapi jest zarejestrowanym znakiem towarowym AREAL. Vodafone PAKNET 
oraz Vodafone Radiopad są zarejestrowanymi znakami towarowymi Vodafone. 
Prawa autorskie do znaku Zeepaard posiada Zeepaard Engineering Sdn.Bhd.

BMsonic Biotechnika
ul. Krzywa 30

05-092 Łomianki
tel. +48 666 96 80, +48 662 699 887

www.bmsonic.waw.pl


