
WE KNOW FLOW

TMAquaProfiler -M-Pro

Przenośny przepływomierz ultradźwiękowy

Przepływomierze akustyczne

HydroVision stosuje
system zarządzania
jakością zgodny z DIN
EN ISO 9001:2008

ISO 9001
CERTIFIED

Historie:

0-4 m

.....

13.12.2010/  Insertion Application auf Seite 3 dazugenommen (für Riyaz)

14.02.2011/ Text S.3 Software von sk erhalten und eingearbeitet

18.2.2011 / Änderungen Riyaz (nach Sichtung finaler Vorschlag sk) 

6 4 2011 / Änderung S.4 der Drucksonden messbereiche auf 

þOperates in depths from 0.1 to 5 meters 
(3.94 in. to 16.4 ft.) 

þ1-beam or 2-beam acoustic pulse velocity 
profiler

þSubmerged ultrasonic water level 
measurement

þAutomatically adjusts for optimal 
performance with changing water level

þUp to 128 velocity cells, with minimum cell 
size of 1 cm (0.39 in.)

þBi-directional velocity measurement 
þVelocity profiling gives detailed information 

about the velocity distribution and hydraulic 
conditions

þNo site calibration required. Flow data are 
accurate under varying flow conditions 
(backwater, surcharging, variable flow 
conditions, varying roughness, pipe bends or 
intercepting flows etc.)

Features

þPipes - partially and full-filled 
þOpen channels
þ Irrigation channels 
þNatural streams and canals 
þHydro power plants (low heads, short 

intake) 

Typical Applications:

Vertical Flow Profile
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AquaProfiler -M-Pro pozwala w prosty 
sposób monitorować przepływy w natu-
ralnych strumieniach, kanałach i w ruro-
ciągach częściowo wypełnionych. Umożli-
wia niezwykle dokładny pomiar w trudnych 
warunkach terenowych. Lekki i kom-
paktowy system wykorzystuje sprawdzoną 
przez Hydrovision technologię profilowania 
akustycznego. Pojedynczy przetwornik 
służy do pomiaru przepływu, prędkości oraz 
poziomu wody. System umożliwia pomiar 
jednocześnie kierunku i prędkości (za pomocą 
dwóch fal dźwiękowych) w oddzielnych 
warstwach (max. 128 warstw) oraz ob-
licza zmiany prędkości dla uzyskania profilu 
przepływu. Do pomiaru poziomu wody służy 
zintegrowany czujnik hydrostatyczny, który 
w połączeniu z profilem prędkości pozwala 
na niezwykle dokładne obliczenie przepływu.

Dane o prędkości przepływu z dwóch profli 
podstawiane są do algorytmu w celu 
utworzenia matematycznego modelu przepły-
wu w całym przekroju. Otrzymujemy 
prędkość przepływu we wszystkich punktach 
przekroju. Następnie obliczany jest przepływ 
całkowity. Główną zaletą tej metody jest 
wysoka dokładność w różnych warunkach 
hydraulicznych. Metoda ta eliminuje 
również konieczność wykonywania 
kalibracji.

Monitoring przepływów
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Określenie przepływu

Zasada działania
Przetwornik ultradźwiękowy wysyła dwa krótkie 
impulsy ultradźwiękowe, które przemieszczają 
się wzdłuz osi pomiarowej a następnie przełącza sie 
do trybu odbiornika. Kiedy fala ultradźwiekowa 
napotka cząsteczkę lub pęcherzyk powietrza w 
medium, część energii rozprasza się i powstaje 
echo, które po pewnym czasie dociera do 
przetwornika. Jeżeli napotkana cząsteczka po-
rusza się z prędkością różną od zera, różnica 
czasu przejścia pomiędzy sygnałem wy-
chodzącym i przychodzącym analizowana jest 
za pomoca metody korelacji dla uzyskania 
prędkości cząsteczek lub pęcherzyków powietrza.

Aqua Profiler meirzy położenie i prędkość
cząsteczki stanowiacej składnik przepływu płynu 
w danym punkcie przestrzeni. Podstawową 
cechą Aqua Profilera jest możliwość pomiaru 
predkości w wielu różnych punktach wzdłuż osi 
pomiarowej i zbudowanie profilu przepływu.

Każda wiązka akustyczna mierzy prędkość w 
wielu punktach płaszczyzny przekroju. War-
tości mierzone są bardzo precyzyjnie. Pomiary te 
wykorzystywane sa następnie do określenia pro-
filu przepływu w całym przekroju kanału. Ponieważ 
profil przepływu zależy od zmierzonych wartości, 
zaawansowane algorytmy Aqua Profilera 
automatycznie dostosowują pomiar do zmie-
niających się warunków w kanale. Eliminuje to 
potrzebę kalibracji oraz zapewnia bardzo dokładny 
pomiar przepływu w wielu różnych środo-
wiskach pomiarowych i w różnych warunkach 
hydraulicznych.
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Interfejs bazujący na systemie Windows umozliwia łatwą obsługe przyrządu. Można korzystać z soli-            
dnego, wodoodpornego tableta HDA-Pro PC wykorzystującego system operacyjny Windows7 lub zainsta-
lować oprogramowanie na komputerze przenośnym, z systemem Windows XP, Vista or Windows7.  

Odporny Tablet PC posiadający 
Software AquaProfiler

Eksport danych

Wszystkie dane można eks-
portować w postaci plików 
*.xls lub bezpośrednio do progra-
mu Q 3.0 poprzez interface html.

W obydwu przypadkach komunikacja po-
miedzy Aqua Profilerem a komputerem odbywa 
się za posrednictwem WiFi. Kiedy tylko na-
wiązane zostanie połączenie, oprogramowanie 
automatycznie rozpoznaje podłączony czujnik i 
dostosowuje się do interfejsu uzytkownika.
Pomiar można porównać do metody młynkowania,  
ale jest on zdecydowanie mniej czasochłonny. 
Jedyne, co należy zrobić, to umieść 
Aqua Profiler -M-Pro na dnie kolejnych 
punktów przekroju. Profil prędkości w wyso-
kiej rozdzielczości rejestrowany jest auto-
matycznie, przy tylko jednym pomiarze. 
Punkt pomiarowy zapisywany jest w pamięci. 
Dodatkowo zintegrowane czujniki rejestrują 
kształt dna i temperaturę wody. Zmierzony 
profil przepływu jest bezpośrednio wyświet-
lany na monitorze a uzytkownik może 
sprawdzić  jego prawidłowość. Po
zakończeniu pomiaru we wszystkich punktach 
przekroju, obliczany jest przepływ, zgodnie 
z normą ISO 748. Wartości wyświetlane są 
zarówno w postaci tabel, jak i w formie 
wykresów. W przypadku, kiedy w jakimś 
punkcie nie jest możliwe wykonanie po-
miaru, pomiar uzupełniajacy mozna zrobić 
po zakończeniu innych prac i dołączyć do ob-
liczeń. Jeżeli odległość pomiędzy wybranymi 
punktami pomiarowymi okaże się zbyt duża, 
w kazdej chwili można wykonać pomiary w 
dodatkowych punktach i włączyć je do obliczeń. 

Pionowy profil przepływu

Profil przepływu

Interface użytkownika
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Germany

GmbH

Max. zakres profilowania

Poziom wody 
(hydrostatycznie)

Wymiary i waga

Kabel 

Montaż

AquaProfiler-M-Pro

Typ 2 czujniki predkości 

Częstotliwość

Zakres prędkości

Ilość warstw

+/-  5 m/s

0,5 MHz

max. 128

0 to 3 m

zakres:  0 to 4 m;  dokładnośc: 0,1%

200*60*70 mm,   800g

3m  elastyczny kabel od czujnika do plecaka

pręt z zamocowanym czujnikiem

Min rozmiar warstwy 0,01 m

Min pokrycie 0,02 m

Dokładność 1% of measured value,  +/-  0,25 cm/s

Temperatura 
(zintegrowana)

zakres: -5°C to +40°C; dokładność: +/- 0,1°C

Zasilanie bateria NiMH 8.000 mAh 
do 30 godzin pracy, w zestawie ładowarka

Plecak na wszystkie elementy

Tablet PC - HDA Pro

Procesor Procesor Intel Atom Z530 1.6 GHz, 2 GB DDR2 RAM, Dysk twardy 4 GB SSD

System operacyjny

Interfaces WLAN, Bluetooth, 1x RS232, 2x USB 2.0

Windows 7 wraz z softwareem AquaProfiler mobile na PC/Laptop

Wyświetlacz 7” TFT Widescreen 1024*600 z rezystancyjnym ekranem dotykowym, Klasa ochronna IP 65

Wymiary i waga 230*140*40mm  1.100 g  z baterią

Temp. pracy -23°C to +60°C 

C) 2011-04-07 HydroVision GmbH. Specifications are for instruments at the time the literature was printed. 
Due to continous product testing and improvement, all specifications are subject to change without notice.
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