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 Firma BMsonic Biotechnika istnieje na rynku od przeszło 27-miu lat, co czyni nas wiarygodnym i doświadczonym part-

nerem w realizacji każdej inwestycji związanej z prowadzeniem pomiarów przepływu, poziomu oraz wartości związanych 

z hydrologią i meteorologią. Wiedza zebrana przez tak długi okres czasu jest bezcenna, gdy przychodzi nam realizować 

szczególnie trudne i rozbudowane zadania. Dostępne technologie pomiarowe gwarantują pełne pokrycie spektrum występują-

cych warunków, co pozwala nam dobrać sprzęt do Państwa wymagań, zamiast forsować „jedyną słuszną”, bo posiadaną 

w ofercie, technologię. 

 

 Katalog, który mają Państwo przed sobą stanowi przegląd większości dostępnych w naszej ofercie produktów. Podzie-

lono go na części ze względu na zastosowanie prezentowanych urządzeń: 

 

 W pierwszej i drugiej części, oznaczonej kolorem niebieskim, umieściliśmy przepływomierze do kanałów otwartych oraz 

przepływomierze typu transit time. Technologie przez nas dostarczane obejmują zarówno urządzenia całkowicie bez-

kontaktowe jak i bardzo precyzyjne przepływomierze działające w oparciu o technologię Dopplera impulsowego. Każde z urzą-

dzeń występuje w wersji stacjonarnej i przenośnej oraz posiada możliwość współpracy z szeregiem urządzeń zewnętrznych, 

takich jak na przykład próbopobierak i czujniki parametrów fizyko-chemicznych.   

 

 Część druga, oznaczona kolorem żółtym, to wszelkiego rodzaju ultradźwiękowe mierniki poziomu występujące w na-

szej w ofercie w każdej możliwej wersji, począwszy od prostych przetworników poziomu po wysoce zaawansowane przepły-

womierze do zwężek z zaprogramowanymi w swojej pamięci gotowymi modelami, gotowe do użycia bezpośrednio po montażu 

i uproszczonym do maksimum programowaniu.  

 

 Kolejny rozdział, oznaczony kolorem czerwonym, to przepływomierze elektromagnetyczne produkcji firmy ABB – sprzęt 

pomiarowy bezkonkurencyjny w przypadku rurociągów całkowicie wypełnionych, gdzie medium stanowi woda lub ścieki. Zale-

tą tego typu rozwiązań jest ich bardzo duża dokładność i całkowita bezobsługowość. Nasza oferta obejmuje urządzenia zasila-

ne z sieci oraz bateryjne. Posiadamy także doświadczenie w stosowaniu przepływomierzy elektromagnetycznych do rurocią-

gów o niecałkowitym wypełnieniu. 

 

 Kolorem szarym oznaczono automatyczne pobieraki prób. W ofercie posiadamy zarówno urządzenia w wersji przeno-

śnej jak i stacjonarnej. Mogą być one również dostosowane do używania w strefie zagrożonej wybuchem. 

 

 Kolor zielony przypisany został sprzętowi służącemu do szeroko pojętych pomiarów dla meteorologii i hydrologii . Tu na 

szczególną uwagę zasługują deszczomierze wagowe, stanowiące bardzo dokładny i jednocześnie bezobsługowy sprzęt po-

miarowy. Prócz tego nasza oferta obejmuje czujniki temperatury, ciśnienia, wilgotności, wystąpienia opadu, poziomu i parame-

trów wód gruntowych, promieniowania słonecznego oraz wiele innych. 

 

 Katalog zamyka rozdział oznaczony kolorem fioletowym, czyli regulatory przepływu z kalibrowanym odcinkiem pomia-

rowym. Służą one do sterowania przepływem wód deszczowych i ścieków w przewodach częściowo i całkowicie wypełnio-

nych. 

 

 Wszystkie wymienione wyżej urządzenia pomiarowe jesteśmy w stanie dostarczać wraz z zaawansowanymi systemami 

rejestracji, transmisji i obróbki danych obejmującymi swoim zasięgiem cały obiekt, miasto czy nawet region. Posiadamy bogate 

doświadczenie w prowadzeniu instalacji w miejscach, gdzie niemożliwe lub bardzo trudne jest doprowadzenie energii elek-

trycznej.   

 

 Nasza firma posiada także długoletnie doświadczenie i pozytywne referencje w zakresie zarządzania systemami odpro-

wadzania wód deszczowych. 
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1. Przepływomierze do kanałów otwartych 

Q-Eye Radar MT 
Bezkontaktowy przepływomierz radarowy do kanałów otwartych 

Przepływomierz Q-Eye Radar MT jest uniwersalnym urzą-

dzeniem przeznaczonym do pracy ciągłej. Nadaje się do po-

miaru przepływu w kanałach ściekowych i kanalizacji desz-

czowej oraz rzekach i kanałach otwartych. Kompaktowa 

konstrukcja wraz z bezkontaktową metodą pomiaru pozwala-

ją na łatwą instalację i użytkowanie.  

 pomiar bezkontaktowy 

 duża dokładność 

 łatwa instalacja 

 nie wymaga czyszczenia czujników 

 nie wymaga obsługi 

 montaż bez konieczności kontaktu z medium 

 szerokie możliwości konfiguracji 

 wbudowany modem i dedykowany serwer 

 polskojęzyczne oprogramowanie 

 możliwość sterowania próbopobierakiem 

Przepływomierz Q- Eye Radar MT stanowi zespół dwóch czujników oraz zaawansowanego rejestratora odpowiedzial-

nego za obróbkę, rejestrację, udostępnianie oraz transmisję danych. Czujnik radarowy służy do pomiaru prędkości, ultradźwię-

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

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

od powierzchni wody w kierunku transmisji wynosi 0,5 m.  

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. 
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1. Przepływomierze do kanałów otwartych 

Obliczanie przepływu - natężenie przepływu to obję-

tość cieczy, która przepłynęła przez określony przekrój 

pionowy kanału w jednostce czasu. Przy polu przekroju 

powierzchni zwilżonej A i prędkości średniej w kanale V 

przepływ wynosi: Q=A*Vm 

Ponieważ ciągły pomiar wymaga określenia średniej war-

tości prędkości V, zmierzona prędkość na powierzchni vs 

musi być dynamicznie modyfikowana współczynnikiem k: 

Q=A(h)*Vs*k(h) 

Firma HydroVision opracowała algorytm oparty na meto-

dzie elementów skończonych, który służy do dokładnego 

określenia średniej prędkości przepływu na podstawie 

pomiaru prędkości na powierzchni w znanym punkcie. 

Radarowy czujnik prędkości RV11 

Częstotliwość 24 GHz 

Zakres pomiaru ± 0,05 do  ± 15 m/s 

Rozdzielczość 1 mm/s 

Min. odległość od medium 0,5 m 

Maks. odległość od medium 15 m 

Dokładność < ± 0,5% 

Szerokość wiązki 11° 

Maks. dł. kabla 40 m 

Temperatura pracy -20 do +60°C 

Zasilanie 16 VDC 

Zużycie energii maks. 200 mA 

Stopień ochrony IP68 

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

Przetwornik MT 

Pamięć 16 GB 

Programowanie za pomocą dowolnego urządzenia 
wyposażonego w WiFi i przeglądarkę 
internetową 

Wyświetlacz 20 znaków, 4 linie 

Komunikacja Ethernet, WLAN, RS485, Modbus 

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 85-260 VAC lub 9-36 VDC 

Obudowa montaż naścienny, ABS 

Stopień ochrony IP65 

Wymiary (wys. x szer. x gł.) 335x340x95 mm 
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1. Przepływomierze do kanałów otwartych 

Q-Eye PSC MT 
Przepływomierz do kanałów otwartych wykorzystujący metodę korelacji spektralno - impulsowej 

Przepływomierz Q-Eye PSC MT jest uniwersalnym urzą-

dzeniem przeznaczonym do pracy ciągłej. Nadaje się do po-

miaru przepływu w kanałach ściekowych i kanalizacji desz-

czowej oraz rzekach i kanałach otwartych. Kompaktowa 

konstrukcja wraz z bardzo dokładną metodą pomiaru pozwa-

lają na łatwą instalację i użytkowanie.  

 duża dokładność 

 pomiar prędkości w 18 warstwach 

 strat pomiaru od 4 cm wypełnienia 

 zintegrowany czujnik prędkości i poziomu 

 montaż bez przerywania pracy instalacji 

 szerokie możliwości konfiguracji 

 wbudowany modem i dedykowany serwer 

 polskojęzyczne oprogramowanie 

 możliwość sterowania próbopobierakiem 

Przepływomierz Q- Eye PSC MT wykorzystuje do pomiaru zintegrowany ul tradźwiękowy czujnik poziomu oraz prędko-

ści umożliwiający wyznaczenie profilu prędkości poprzez jej zmierzenie w maksymalnie 18 warstwach. Niski profil czujnika 

gwarantuje pomiar już od poziomu 4 cm, co dla przykładowej średnicy kanału 20 cm stanowi 20% jego wypełnienia. Zawanso-

wane oprogramowanie oraz szeroka gama akcesoriów montażowych umożliwia montaż we wszystkich typach kanałów w tym 

także w tych o nieregularnym kształcie. W wypadku niskiego poziomu wody istnieje możliwość zastosowania zewnętrznej son-

dy ultradźwiękowej lub hydrostatycznej.  
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1. Przepływomierze do kanałów otwartych 

Ultradźwiękowy czujnik prędkości i poziomu 

Częstotliwość 1 MHz 

Zakres pomiaru prędkość: ± 5,3 m/s 
poziom: 0,04 - 1,3 m z  możliwością 
rozszerzenia za pomącą zewnętrzne-
go czujnika 4-20 mA 

Dokładność ± 1% dla wartości mierzonych 
± 2% dla przepływu 

Maks. dł. kabla 80 m 

Materiał żywica epoksydowa 

Stopień ochrony IP68 

Wymiary (dł. x szer. x wys.) 108x25x15 mm 

Czujnik do rurociągów całkowicie wypełnionych 

Częstotliwość 1 MHz 

Zakres pomiaru ± 5,3 m/s 

Dokładność < 0,5% FS (dla v > 1 m/s) 
< 0,5% FS ± 0,0025 m/s (dla v < 1 m/s) 

Maks. dł. kabla 80 m 

Materiał stal nierdzewna 

Wymiary (śr. x dł.) 2” x 350 mm 

Przetwornik MT 

Pamięć 16 GB 

Programowanie za pomocą dowolnego urządzenia 
wyposażonego w WiFi i przeglądarkę 
internetową 

Wyświetlacz 20 znaków, 4 linie 

Komunikacja Ethernet, WLAN, RS485, Modbus 

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 85-260 VAC lub 9-36 VDC 

Obudowa montaż naścienny, ABS 

Stopień ochrony IP65 

Wymiary (wys. x szer. x gł.) 335x340x95 mm Modular Transmitter (MT) - to wspólne dla wszyst-

kich stacjonarnych systemów pomiarowych firmy 

HydroVision urządzenie przetwarzające, rejestrujące 

i udostępniające wyniki pomiarów.   

 

Przetwornik ten daje możliwość łatwej zmiany i łą-

czenia zastosowanych technologii pomiarowych. 

 

Programowanie i bezpośredni odczyt danych odby-

wają się za pomocą sieci WLAN i są możliwe za po-

mocą dowolnego urządzenia wyposażonego w WiFi 

oraz przeglądarkę internetową. Posłużyć do tego 

może więc laptop, tablet lub smartfon.  

 

Pamięć urządzenia przeznaczona do rejestracji da-

nych to aż 16 GB, co gwarantuje jej praktycznie nieo-

graniczoną ilość. Wbudowany wyświetlacz jest 

w pełni konfigurowalny. 

 

Dane pomiarowe mogą być wysyłane przez urzą-

dzenie za pomocą wbudowanego modemu GSM na 

dowolnie wskazany serwer, w tym także istnieje 

możliwość zastosowania serwera udostępnianego 

przez producenta. Kolejną bardzo istotną zaletą, 

którą niesie ze sobą zastosowanie modemu jest 

zdalny serwis urządzenia. Prócz tego obsługiwany 

jest protokół Modbus. 

 

Szerokie możliwości konfiguracji pozwalają rejestro-

wać sygnał z czujników zewnętrznych (np. 0/4-20 

mA) i korelować je z przepływem lub sterować do-

wolnym urządzeniem jak na przykład próbopobierak, 

pompa czy zasuwa z napędem elektrycznym.  
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1. Przepływomierze do kanałów otwartych 

Q-Eye M III 
Przenośny przepływomierz do kanałów otwartych wykorzystujący metodę korelacji spektralno - impulsowej 

Przepływomierz Q-Eye M III jest przenośnym urządze-

niem bateryjnym z opcjonalnym wbudowanym modemem 

GSM. Nadaje się do pomiaru przepływu w kanałach ścieko-

wych i kanalizacji deszczowej oraz rzekach i kanałach 

otwartych. Kompaktowa konstrukcja wraz z bardzo do-

kładną metodą pomiaru pozwalają na łatwą instalację 

i użytkowanie.  

 zasilanie bateryjne 

 duża dokładność pomiarów 

 pomiar prędkości w 18 warstwach 

 strat pomiaru od 4 cm wypełnienia 

 zintegrowany czujnik prędkości i poziomu 

 montaż bez przerywania pracy instalacji 

 szerokie możliwości konfiguracji 

 wbudowany modem i dedykowany serwer 

 możliwość sterowania próbopobierakiem 

Przepływomierz Q- Eye M III wykorzystuje do pomiaru zintegrowany ultradźwiękowy czujnik poziomu oraz prędkości 

umożliwiający wyznaczenie profilu prędkości poprzez jej zmierzenie w maksymalnie 18 warstwach. Niski profil czujnika gwa-

rantuje pomiar już od poziomu 4 cm, co dla przykładowej średnicy kanału 20 cm stanowi 20% jego wypełnienia. Zawansowane 

oprogramowanie oraz szeroka gama akcesoriów montażowych umożliwia montaż we wszystkich typach kanałów w tym także 

w tych o nieregularnym kształcie. W wypadku niskiego poziomu wody istnieje możliwość zastosowania zewnętrznej sondy 

ultradźwiękowej lub hydrostatycznej.  
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1. Przepływomierze do kanałów otwartych 

Ultradźwiękowy czujnik prędkości i poziomu 

Częstotliwość 1 MHz 

Zakres pomiaru prędkość: ± 5,3 m/s 
poziom: 0,04 - 1,3 m z  możliwością 
rozszerzenia za pomącą zewnętrzne-
go czujnika 4-20 mA 

Dokładność ± 1% dla wartości mierzonych 
± 2% dla przepływu 

Maks. dł. kabla 80 m 

Materiał żywica epoksydowa 

Stopień ochrony IP68 

Wymiary (dł. x szer. x wys.) 108x25x15 mm 

Rejestrator M III 

Pamięć 4 MB 

Programowanie RS-232 

Wyświetlacz 3 linie, 16 znaków 

Komunikacja GSM (opcjonalnie), RS-232 

Wyjścia 1 x impulsowe 

Temperatura pracy  

Zasilanie 6 x bateria D (R-20) 

Obudowa POM 

Stopień ochrony IP69K 

Wymiary ( śr. x wys.) 160x315 mm 

Waga 5,8 kg (wraz z bateriami) 
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1. Przepływomierze do kanałów otwartych 

AquaProfiler MT i AquaProfiler M 
Przepływomierze do dużych kanałów i rurociągów 

Przepływomierz AquaProfiler MT to kolejny z serii przepływo-

mierzy do kanałów  wykorzystujący zasadę Dopplera impuslowe-

go. Zastosowane w nim czujniki mogą wykonać pomiar prędkości 

nawet w 64 warstwach. Przeznaczony jest do zastosowań 

w hydroelektrowniach, rzekach i kanałach. Może pracować także 

w rurociągach. 

 duża dokładność pomiarów 

 pomiar w 64 warstwach 

 zintegrowane czujniki prędkości i poziomu 

 dwa czujniki prędkości 

 szerokie możliwości konfiguracji 

 wbudowany modem i dedykowany serwer 

 polskojęzyczne oprogramowanie 

 możliwość sterowania próbopobierakiem 

Szeroki zakres zastosowań - przepływomierz  Aqua-

Profiler występuje w wersji stacjonarnej oraz przeno-

śnej. Oba  urządzenia wykorzystują do pracy jeden 

z dwóch czujników, którego dobór następuje  zależ od 

wielkości kanału, w  którym prowadzony będzie pomiar. 

Odmienne natomiast są systemy obróbki i rejestracji. 

Przepływomierz stacjonarny AquaProfiler MT korzysta 

z zaawansowanego systemu Modular Transmitter (patrz 

str. 8), natomiast zasilany bateryjnie mobilny AquaProfiler 

M przeznaczony jest do pracy z w pełni mobilnym 

systemem, którego ostatnim ogniwem  jest tablet lub 

laptop z systemem Windows z zainstalowaną specjali-

styczną aplikacją umożliwiające odczyt i obróbkę danych. 

Przepływomierz może realizować swe zadania w różnych 

konfiguracjach montażu czujnika. Może on być  tak na 

dnie jak i na bocznej ścianie kanału, a także na pręcie 

trzymanym prze operatora w taki sposób, że wiązki czuj-

nika przestrzeliwują wodę od powierzchni do dna kanału, 

co pozwala wykonać jego profilowanie . 
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1. Przepływomierze do kanałów otwartych 

Ultradźwiękowe czujniki prędkości i poziomu 

Model 2XL 2L 

Częstotliwość 600 kHz 2 MHz 

Maks. ilość warstw 64 

Maks. zasięg profilowania 0,5 - 120 m 0,25 - 20 m 

Min. wysokość warstwy 0,5 m 0,25 m 

Maks. strefa martwa 0,5 m 0,25 m 

Zakres prędkość ± 8 m/s; poziom 0-10 m (dla czujnika zewn.) 

Pomiar temperatury -5 do +40°C 

Dokładność v: 0,5% FS ±0,25 cm/s; h: 0,1% FS; t: ± 0,1°C 

Wymiary (dł. x szer. x wys.) 450x140x90 mm 350x140x65 mm 
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1. Przepływomierze do kanałów otwartych 

Flow Siren 
Uniwersalny przepływomierz do kanałów otwartych 

Flow Siren to przepływomierz przeznaczony zarówno do 

pracy jako jednostka mobilna oraz stacjonarna. Jego serce 

stanowi uniwersalny rejestrator zasilany za pomocą wysoko-

wydajnych baterii. Dane dostarczane mogą być przez kilka-

naście czujników zastosowanych w dowolnych konfigura-

cjach, co stwarza praktycznie nieograniczone możliwości 

budowania nawet bardzo zaawansowanych układów pomia-

rowych lub sterujących. Wszystkie komponenty posiadają 

odpowiednie zabezpieczenie adekwatne do trudnych warun-

ków pracy, co sprawia, że całość systemu może zostać 

umieszczona w studzience bez stosowania elementów ze-

wnętrznych. Dane transmitowane są za pomocą zintegrowa-

nego modemu GSM i mogą być udostępniana poprzez zaa-

wansowany interfejs na dedykowanym i zabezpieczonym 

przed dostępem osób niepowołanych serwerze WWW.  

 pomiar przepływu dwoma metodami 

 monitoring wizyjny 

 pomiar parametrów fizyko - chemicznych 

 wydajne zasilanie bateryjne 

 montaż bez konieczności kontaktu z medium 

 szerokie możliwości konfiguracji 

 wbudowany modem i dedykowany serwer 

 możliwość sterowania próbopobierakiem 

Przepływomierz Flow Siren przeznaczony jest do pomiarów przepływu w kanałach otwartych ze szczególnym 

uwzględnieniem systemów kanalizacji sanitarnej, deszczowej, ogólnospławnej oraz przemysłowej. Pomiar odbywa się w tech-

nologii radarowej lub Dopplera, co umożliwia dostosowanie  metody pomiaru do warunków panujących w kanale. System uzu-

pełniony może zostać także przez liczne czujniki opcjonalne, takie jak kamera IR, sygnalizator przelewu, wskaźnik opadu, 

czujniki rozpuszczonego tlenu, potencjału redoks, odczynu, konduktywności, barwy i temperatury. Możliwość prowadzenia 

pomiarów fizyko-chemicznych oraz współpracy z próbopobierakiem w sposób szczególny predysponuje to urządzenie do za-

dań służących kontroli parametrów ścieków.  

Dwie metody pomiaru przepływu - urządzenie może mie-

rzyć przepływ dwoma metodami. Pierwszą z nich jest bez-

kontaktowy pomiar radarowy, drugą pomiar wykorzystujący 

efekt Dopplera, który dla zwiększenia dokładności może być 

prowadzony w trzech lub sześciu punktach. Metody te mogą 

być stosowane zamiennie oraz jednocześnie, przy czym 

urządzenie potrafi dobrać metodę optymalną dla danych 

warunków 

Kamera IR 
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1. Przepływomierze do kanałów otwartych 

Czujniki parametrów fizyko-chemicznych po-

dobnie jak inne elementy systemu zostały skon-

struowane w sposób umożliwiający pracę w trud-

nych warunkach kanałów odprowadzających 

wszelkiego rodzaju ścieki. Każdy z czujników ofe-

rowany jest w wykonanej z żywicy epoksydowej 

obudowie o stopniu ochrony IP 68 oraz charakte-

ryzuje się niskim poborem energii rzędu kilku mA.  

Bezkontaktowy radarowy czujnik prędkości 

Zakres pomiaru 0,2 do 18 m/s 

Dokładność ± 0,03 m/s 

Zasada pomiaru radar Dopplerowski 

Częstotliwość 34,7 GHz ± 50 Hz 

Szerokość wiązki 12°±1° 

Temp. pracy -30 do + 70°C 

Temp. przechowywania -40 do + 85°C 

Zasilanie 9-16 V DC; 0,45 A dla 12 VDC 

Stopień ochrony IP68 

Ultradźwiękowy czujnik poziomu 

Zakres pomiaru 5 lub 10 m zależnie od wersji 

Dokładność 1 mm 

Zasada pomiaru pomiar ultradźwiękowy 

Temp. pracy -40 do + 85°C 

Temp. przechowywania -40 do + 85°C 

Zasilanie 2,7-5 VDC 

Stopień ochrony IP68 

Czujnik prędkości i poziomu 

Zakres pomiaru 10 m/s; 9 m 

Dokładność ±0,01 m/s; 0,1% FS/1 rok 

Zasada pomiaru Doppler; ciśnieniowy 

Temp. pracy -40 do + 125°C 

Zasilanie 5 VDC 

Stopień ochrony IP68 

Czujnik Zakres pomiaru Dokładność 

Odczyn (pH) 0-14 pH 1% 

Potencjał redoks (ORP) - 1023,99 do 1023,99 mV 0,1% 

Tlen rozpuszczony (DO) 0-20 mg/l 0,1% 

Konduktywność (EC) 11-92000 μS 1% 

Barwa (RGB) RGB, Lx, RGB+Lx 8 bit 

Temperatura (TEMP) -20 do 133°C 1°C 
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2. Przepływomierze Transit Time 

Ultraflux Uf-801 P 
Przenośny przepływomierz ultradźwiękowy   

Ultraflux Uf - 801 P to przenośny przepływomierz bateryjny 

przeznaczony dla rurociągów całkowicie wypełnionych.  Pomiar 

odbywa się poprzez ścianę rury, tak więc zaletą urządzenia jest 

możliwość pracy bez konieczności trwałego montażu czy przery-

wania pracy instalacji.  W połączeniu z funkcją pomiaru tempera-

tury możliwe jest prowadzenie badania strat energii w układzie. 

 zasilany bateryjnie 

 intuicyjna obsługa 

 montaż bez konieczności kontaktu z medium 

 wbudowany rejestrator 

 polskojęzyczne oprogramowanie 

 moduły rozszerzające funkcjonalność 

 pomiar temperatury 

Moduły rozszerzeń - standardowe urządzenie może zależnie od trybu pracy  wyposażone być w moduły rozszerzeń, 

które pozwalają na konfigurację optymalną pod względem zużycia energii.  

Ultraflux Uf-801 P 

Zakres pomiaru 1 mm³ - 1000 m³/s 

Dokładność 0,5% 

Pamięć 4 MB, zapis 1 do 30 danych, interwały zapisu 
od 1 s do 24 godz., 11 profili 

Zasilanie baterie 12 V NiMH,; ładowarka 110-240 VAC/18 
VDC 2,5 A; 14 godz. Pracy ciągłej 

Wyświetlacz 14 linii x 20 znaków, podświetlany 

Temp. pracy -10 do +50°C 

Stopień ochrony IP68 

Zakres średnic 8 - 9900 mm 

Maks. grubość 
ściany rury 

100 mm 

Wyjścia Zależnie od zastosowanych modułów (maks. 4): 
1 x 4-20 mA; 0-20 mA; 0-24 mA 
2 x przekaźnikowe (maks. 1kHz) 
2 x 4-20 mA; 0-20 mA; 0-24 mA 
2 x 0-10 V 
2 x impulsowe 
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2. Przepływomierze Transit Time 

Ductus TT 
Przepływomierz typu Transit Time wykorzystujący metodę korelacji cyfrowej 

Ductus TT jest przepływomierzem działającym na zasadzie pomiaru różni-

cy czasu przejścia fali ultradźwiękowej dedykowanym do dużych przekrojów 

występujących na przykład w hydroelektrowniach. Pomiar jest możliwy w ruro-

ciągach o średnicy od 0,3 do 15 m, odbywa się on w równoległych płaszczy-

znach, z których każda może zostać przecięta przez maksymalnie dwie ścieżki 

pomiarowe. 

 dedykowany do dużych średnic 

 maksymalna średnica 15 m 

 trzy typy czujników 

 szerokie możliwości konfiguracji 

 pomiar w wielu płaszczyznach 

 wymiana czujników bez przerywania 
pracy rurociągu 

 

Ductus TT umożliwia dowolne rozmieszczenie czujników na rurociągu, co pozwala dobrać optymalną dla danych wa-
runków metodę pomiarową. W podstawowej konfiguracji do pomiaru wystarczą dwa czujniki tworzące pojedynczą ścieżkę 
pomiarową w jednej płaszczyźnie, układ może być jednak rozbudowany o kolejne ścieżki i płaszczyzny obejmujące kilka czę-
ści przekroju, co czyni możliwym dokładniejsze badanie rozkładu prędkości, a co za tym idzie przepływu. Urządzenie może 
zostać wyposażone w czujniki montowane od wewnątrz lub od zewnątrz rurociągu (poprzez nawiercone otwory).  
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2. Przepływomierze Transit Time 

 Czujnik wewnętrzny Czujnik 35 Czujnik 45 

Częstotliwość 200 kHz 120 kHz 120 kHz 

Szerokość wiązki 18° (-3 dB) 10° (-3 dB) 10° (-3 dB) 

Konfiguracja IEC41 / ASMEPTC 18 IEC41 / ASMEPTC 18 IEC41 / ASMEPTC 18 

Średnica rury 1 - 15 m 0,3 m do 15 m 0,3 m do 15 m 

Grubość ściany rury 
Wielkość gniazda 

n/d. 
n/d. 

do 40 mm 
do 70 mm 

do 40 mm 
do 70 mm 

Dopuszczalne ciśnienie 60 bar ( inne  wartości do-
stępne na zamówienie) 

60 bar (inne  wartości do-
stępne na zamówienie) 

16 bar (inne  wartości do-
stępne na zamówienie) 

Materiał stal nierdzewna/ 
Poliamid 

stal nierdzewna stal nierdzewna 

Kabel skrętka  ekranowana skrętka  ekranowana skrętka  ekranowana 

Długość kabla maks. 1000 m maks. 1000 m maks. 1000 m 

Temp. pracy -10 do 60 °C -20 do 60 °C -20 do 60 °C 

Wymiary 320x100x50 mm Ø 1 1/2”; dł. 181 mm Ø 1 1/2”; dł. 194 mm 

Instalacja od wewnątrz Do instalacji wymagane jest opróżnienie rury. Obsługa i 
wymiana czujników może odbywać się pod ciśnieniem. 

Ductus TT 

Ścieżki akustyczne 1 - 8 

Dokładność ±0,5% dla 8 ścieżek 

Zakres ± 20 m/s 

Wyświetlacz 4 linie, 20 znaków 

Rejestrator wbudowany 

Komunikacja RS-232, MODBUS, Ethernet, USB 

Wejścia 8 x 4-20 mA 

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

Zasilanie 85 - 264 VAC (50-60 Hz) lub 12 VDC 

Podtrzymanie zasilania Zintegrowane, 2 Ah 

Obudowa stalowa, montaż naścienny 

Wymiary (szer. x wys. x gł.) 400 x 500 x 160 mm 
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2. Przepływomierze Transit Time 

Ductus TT COHP 
Przepływomierz typu Transit Time wykorzystujący metodę korelacji cyfrowej 

Ductus TT COHP jest bezkontaktowym przepływomierzem działającym na 

zasadzie pomiaru różnicy czasu przejścia fali ultradźwiękowej dedykowanym do 

rurociągów o średnicy od 0,3 do 10 m. Wykonane ze stali nierdzewnej sondy są 

mocowane zaciskowo na zewnątrz rurociągu. Nie jest wymagane nawiercanie 

rurociągu. Czujniki o dużej mocy umożliwiają pomiar w rurociągu o grubości 

ścian do 100 mm. 

 dedykowany do dużych średnic 

 maksymalna średnica 10 m 

 maks. grubość ściany 100 mm 

 pomiar bezkontaktowy 

 szerokie możliwości konfiguracji 

 pomiar w wielu płaszczyznach 

 montaż bez przerywania pracy ruro-
ciągu 

 

Ductus TT COHP umożliwia dowolne rozmieszczenie czujników na rurociągu, co pozwala dobrać optymalną dla da-
nych warunków metodę pomiarową. W podstawowej konfiguracji do pomiaru wystarczą dwa czujniki tworzące pojedynczą 
ścieżkę pomiarową w jednej płaszczyźnie, układ może być jednak w razie potrzeby rozbudowany o kolejne ścieżki i płaszczy-
zny obejmujące kolejne części przekroju, co pozwala na dokładniejsze badanie rozkładu prędkości, a co za tym idzie przepły-
wu. Pomiar odbywa się w płaszczyznach nierównoległych, których układ zależny jest od profilu przepływu. 

Montaż bez ingerencji w rurociąg - czujniki przepły-

womierza  Ductus TT COHP montowane są na  ścia-

nie rurociągu bez jakiejkolwiek ingerencji w strukturę 

rury (wymagane jest jedynie zdjęcie izolacji i usunięcie 

farby). Pozwala to na łatwą instalację bez przerywania 

pracy instalacji. 
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2. Przepływomierze Transit Time 

Ductus TT COHP 

Ścieżki akustyczne 1 - 8 

Dokładność ±0,5% dla 8 ścieżek 

Zakres ± 20 m/s 

Średnica rury 0,3 - 10 m 

Grubość ściany rury maks. 100 mm dla stali 

Wyświetlacz 4 linie, 20 znaków 

Rejestrator wbudowany 

Komunikacja RS-232, MODBUS, Ethernet, USB 

Wejścia 8 x 4-20 mA 

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

Zasilanie 85 - 264 VAC (50-60 Hz) lub 12 VDC 

Podtrzymanie zasilania Zintegrowane, 2 Ah 

Obudowa aluminiowa, montaż naścienny 

Wymiary (szer. x wys. x gł.) 400 x 500 x 160 mm 
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2. Przepływomierze Transit Time 

Revision 
Przepływomierz typu Transit Time z odcinkiem pomiarowym 

Revision to zintegrowany z odcinkiem pomiarowym przepływomierz typu 

Transit Time, którego montaż polega na zamontowaniu go w rurociągu na po-

dobnej zasadzie jak ma to miejsce w przypadku wodomierza czy przepływomie-

rza elektromagnetycznego. Stanowi on kompletny, gotowy do pracy system, 

który na etapie zamówienia może zostać skonfigurowany pod kątem doboru 

odpowiedniej ilości ścieżek i płaszczyzn pomiarowych. 

 dokładność nawet 0,15% 

 dostarczany z odcinkiem pomiarowym 

 do 10 ścieżek akustycznych 

 szerokie możliwości konfiguracji 

 pomiar w wielu płaszczyznach 

 nie wymaga odcinków prostych 

 polskojęzyczne oprogramowanie 

Trudne warunki pomiarowe - dzięki bardzo zaawansowanemu oprogramowaniu oraz możliwości pomiaru za pomocą dzie-
sięciu ścieżek akustycznych rozłożonych aż w pięciu płaszczyznach Revision świetnie radzi sobie wszędzie tam, gdzie pomiar 
ze względu na nieustabilizowany przepływ jest niemożliwy do wykonania dla innych urządzeń. Ilość zastosowanych czujników 
zależna jest od charakterystyki przepływu w danym miejscu i określana jest przez specjalistów, którzy  przygotowują każde 
urządzenie indywidualnie.  

Średnica Dł. odcinka 
pomiarowego 
(mm) mm cale 

200 8” 400 

250 10” 450 

300 12” 500 

350 14” 550 

400 16” 600 

450 18” 700 

500 20” 750 

600 24” 900 

700 28” 1100 

750 30” 1150 

800 32” 1200 

900 36” 1400 

1000 40” 1500 

1050 42” 1600 

1100 44” 1700 

1200 48” 1800 

Przetwornik MT 

Pamięć 16 GB 

Programowanie za pomocą dowolnego urządzenia 
wyposażonego w WiFi i przeglądarkę 
internetową 

Wyświetlacz 20 znaków, 4 linie 

Komunikacja Ethernet, WLAN, RS485, Modbus 

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 85-260 VAC lub 9-36 VDC 

Obudowa montaż naścienny, ABS 

Stopień ochrony IP65 

Wymiary (wys. x szer. x gł.) 335x340x95 mm 
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3. Ultradźwiękowe sondy poziomu 

IMP 3/6/10 
Bezkontaktowe ultradźwiękowe mierniki poziomu 

PULSAR IMP jest ul tradźwiękowym kompaktowym inteligentnym 

miernikiem poziomu. Został on zaprojektowany do pomiarów poziomu 

cieczy i substancji sypkich w zbiornikach otwartych i zamkniętych. Dzię-

ki zastosowaniu specjalistycznego oprogramowania dla obróbki echa 

ultradźwiękowego DATEM miernik IMP może znaleźć zastosowanie 

w najtrudniejszych warunkach pomiarowych. 

 kalibracja bez naruszenia stopnia ochrony IP 

 łatwa instalacja 

 zintegrowana klawiatura i wyświetlacz 

 duża moc sygnału 

 strefa nieczułości od 125 mm 

 niewielki kąt wiązki 

 kompaktowe wymiary 

 wersja dwu - i trzyprzewodowa 

 kompensacja  wpływu temperatury 

Trudne warunki pomiarowe - duża moc przetwornika ultradźwiękowego wraz z niewielkim całkowitym, kątem wiązki sygnału 

pomiarowego równym 10° oraz cyfrową obróbka echa tworzą idealne rozwiązanie w wielu trudnych aplikacjach. Miernik bez 

problemów pracuje wszędzie tam, gdzie występują duże zapylenie i duże spienienie. Możliwe jest wykonywanie pomiarów 

w zbiornikach lub studniach z wewnętrznymi elementami niemożliwymi do usunięcia lub w miejscach o małej powierzchni. 

Wykonanie kompaktowe - miernik poziomu IMP ma jedynie 175 mm 

wysokości przy średnicy 130 mm, co ułatwia jego montaż w trudno do-

stępnych lokalizacjach z małą ilością miejsca do wykorzystania. Prze-

pusty kablowe przewidziane są dla wersji z przyłączem 1,5 " jak 

i 2" (przewidziany jest adapter z 1,5" na 2"). Programowanie i odczyt 

mogą odbywać się bez urządzeń zewnętrznych. 

Typ IMP3 IMP6 IMP10 

Kąt wiązki 10° 10° 10° 

Częstotliwość  125 kHz 75 kHz 41 kHz 

Zakres 0,125 - 3 m 0,3 - 6 m 0,3 - 10 m 

Zasilanie 11 - 30 VDC (17—30 V dla EX) 

Dokładność ±0,25% lub 6 mm (wartość większa) 

Rozdzielczość ±0,1% lub 2 mm (wartość większa)  

Podłączenie dwu– lub trzyprzewodowe 
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3. Ultradźwiękowe sondy poziomu 

dBi 
Bezkontaktowe ultradźwiękowe sondy poziomu 

Innowacyjne przetworniki pomiarowe serii dBi służą do współpracy z ultra-

dźwiękowymi miernikami poziomu serii BlackBox, Ultra 3, Ultra 5, Quan-

tum i innymi. Dzięki swojej unikalnej konstrukcji mogą one spełniać wymo-

gi najbardziej wymagających aplikacji pomiaru poziomu cieczy i materia-

łów sypkich. Niewielkie gabaryty i niewelki kąt wiązki pomiarowej ułatwiają 

montaż. 

 wysoka rozdzielczość 

 niewielki kąt wiązki 

 praca w środowisku zagrożenia wy-

buchem 

 zintegrowany czujnik temperatury 

 mała strefa nieczułości 

 stopień ochrony IP68 

Typ dBi3 dBi6 dBi10 dBi15 

Kąt wiązki 10° 8° 

Częstotliwość 125 kHz 75 kHz 50 kHz 41 kHz 

Zakres 0,125 -  3 m 0,3 -  6 m 0,3 -  10 m 0,5 - 15 m 

Zasilanie 10 -  28 VDC 

Dokładność ±0,25% lub 6 mm (wartość większa) 

Rozdzielczość 1 mm 2 mm 3 mm 5 mm 

Wymiary (śr. x wys.) 77 x 134 mm 86 mm x 135 mm 86 x 135 mm  

Kabel Trwale przyłączony, maksymalna długość 30 m + ewentualne przedłużenie 

Wyjście 4 - 20 mA, rozdzielczość 1 μA 

Stopień ochrony IP68 

Trudne warunki pomiarowe - duża moc przetwornika ultradźwiękowego wraz z niewielkim całkowitym, kątem wiązki sygnału 

pomiarowego równym 10° oraz cyfrową obróbka echa tworzą idealne rozwiązanie w wielu trudnych aplikacjach. Miernik bez 

problemów pracuje wszędzie tam, gdzie występują duże zapylenie i duże spienienie. Możliwe jest wykonywanie pomiarów 

w zbiornikach lub studniach z wewnętrznymi elementami niemożliwymi do usunięcia lub w miejscach o małej powierzchni. 
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3. Ultradźwiękowe sondy poziomu 

Blackbox 
Bezkontaktowy ultradźwiękowy miernik poziomu 

Blackbox firmy Pulsar jest systemem bezkontaktowego, 

ultradźwiękowego pomiaru poziomu. Został on zaprojektowa-

ny dla zapewnienia wysokiej pewności działania przy niskich 

kosztach i braku konieczności konserwacji. Idealnie nadaje 

się do aplikacji, w których monitorowanie poziomu, sterowa-

nie lub zapis wartości nie musi być związane ze wskazaniami 

lokalnymi, oraz umożliwia archiwizowanie danych w we-

wnętrznej pamięci nawet przy zasilaniu bateryjnym przez 

wiele dni. 

 uniwersalność  

 wiele opcji wyjść 

 stopień ochrony IP67 

 szerokie możliwości konfiguracji 

 proste programowanie 

 szeroka gama stosowanych urządzeń 

Intuicyjne programowanie - miernik jest bardzo prosty w programowaniu. Programuje się go za pomocą komputera osobiste-

go z zainstalowanym oprogramowania konfiguracyjnym dostarczanym wraz z urządzeniem. Alternatywnie programowanie 

można przeprowadzić za pomocą programatora ręcznego podłączonego do portu RS-232 urządzenia. Ponad to niektóre mo-

dele mogą być wyposażone w zintegrowaną klawiaturę i wyświetlacz.  
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3. Ultradźwiękowe sondy poziomu 

Blackbox 130 Level 

 

Bezkontaktowy miernik poziomu posiadający wyjście 4-20 mA 

dające sygnał proporcjonalny do poziomu dla oddalonego 

miernika wtórnego lub wejścia PLC; wyposażony w dwa prze-

kaźniki alarmowe. 

Blackbox 133 Level Control 

 

Bezkontaktowy miernik poziomu z funkcjami sterującymi i alar-

mowymi. Dwa swobodnie programowalne przekaźniki. Wypo-

sażony w wyjście 0-5 V dające sygnał proporcjonalny do po-

ziomu dla oddalonego miernika wtórnego lub wejścia PLC. 

Blackbox 134/135 Level Comms 

 

Bezkontaktowy miernik poziomu ze swobodnie programowal-

nymi  przekaźnikami alarmowymi jak w Blackbox 130. Urzą-

dzenie posiada port komunikacyjny RS485 dla protokołów 

Modbus i Profibus DP. 

Blackbox 136 Level CSO 

 

Zaawansowany ultradźwiękowy miernik poziomu zaprojektowany do 

użytku z baterią, umożliwia pracę urządzenia od miesiąca do roku 

czasu tam, gdzie zasilanie sieciowe jest niedostępne. Charakteryzu-

je się wyjątkowo niskim zużyciem energii, aby zmaksymalizować 

czas pracy baterii. 

 

Aplikacja uwzględnia sytuacje wystąpienia nadzwyczajnego przepły-

wu dostarczając sygnały istotne dla monitoringu zewnętrznego. 

Urządzenie akceptuje także sygnał "obudzenia" od zewnętrznego 

rejestratora danych. 
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3. Ultradźwiękowe sondy poziomu 

Ultra Range / Ultra 3, Ultra 5, Ultra TWIN 
Bezkontaktowe ultradźwiękowe miernik poziomu i przepływu 

Seria mierników Ultra to urządzenia przezna-

czone do prowadzenia pomiarów, sterowania 

urządzeniami zewnętrznymi oraz rejestracji da-

nych. W pamięci miernika znajdują się wszystkie 

funkcje i ustawienia trzech (Ultra3) lub czterech 

(Ultra5) różnych i całkowicie niezależnych 

ultradźwiękowych sond poziomu. Ponad to możli-

wy jest pomiar przepływu w kanale otwartym.  

Ultra Wizard - to oprogramowanie pozwalające na szybkie i proste programowanie. Użytkownik korzystając bezpośrednio 

z klawiatury i wyświetlacza miernika prowadzony jest krok po kroku poprzez kolejne etapy programowania, które są zależne 

od wybranej funkcji urządzenia. Alternatywną możliwością jest podłączenie miernika do komputera i skorzystanie z aplikacji 

PC Suite. 

 pomiar poziomu i objętości 

 sterowanie pompami 

 bezkontaktowy pomiar przepływu w kanale 

otwartym 

 możliwość podłączenia kilku przetworników 

Seria mierników Ultra 

Zakres 0,0125 - 4 m 

Montaż 
naścienny, tablicowy, 

modułowy, panelowy 

Komunikacja 

standard: RS232; 

opcja: RS485, 

Modbus, Profibus DP 

Zasilanie AC, DC 

Separacja do 1000 m 

Wyświetlacz 
Ciekłokrystaliczny, 

podświetlany 

Oprogramowanie DATEM; Ultra Wizard 
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3. Ultradźwiękowe sondy poziomu 

Ultra 3 

 

Przyrząd oferuje możliwość skonfigurowania go do jednego z trzech specyficznych zadań: 

 

 pomiaru poziomu lub objętości cieczy i ciał stałych 

 sterowania pompami 

 pomiaru przepływu w kanale otwartym dla elementów spiętrzających znormalizowanych jak i nieznormalizowa-

nych 

 

Do jego cech charakterystycznych należą 

 

 trzy przekaźniki sterujące 

 możliwość pomiaru objętości w zbiornikach o różnych kształtach w tym także możliwe jest zaprogramowanie nietypo-

wych kształtów 

 zaawansowane sterowanie pompami w zależności od zmian poziomu lub prędkości zmian poziomu 

 w trybie miernika przepływu Ultra 3 zapewnia bezkontaktowy pomiar przepływu i sterowanie dla szerokiej gamy zwężek 

pomiarowych i przelewów, obliczając przepływ jako funkcję spiętrzenia cieczy na elemencie pomiarowym. W tym trybie 

dostępne są 3 przekaźniki do sygnalizacji i sterowania. 

Ultra 5 

 

Przyrząd  oferuje możliwość skonfigurowania go do jednego z czterech specyficznych zadań tj.: 

 

 pomiaru poziomu lub objętości, 

 sterowania pompami, 

 pomiaru przepływu w kanale otwartym dla elementów spiętrzających znormalizowanych jak i nieznormalizowa-

nych 

 różnicowy pomiar poziomu 

 

Specyficzne cechy: 

 

 pięć przekaźników sterujących 

 możliwość pomiaru objętości w zbiornikach o różnych kształtach w tym także możliwe jest zaprogramowanie nietypo-

wych kształtów 

 posiada dodatkowe funkcje sterujące i alarmowe do generowania alarmów lub sygnałów ostrzegawczych 

 możliwość zaawansowanego sterowanie pompami w zależności od zmian poziomu lub prędkości zmian poziomu 

 pięć przekaźników zapewnia właściwy wybór zaawansowanych funkcji kontrolnych i sterujących dla optymalnego speł-

nienia wymagań eksploatacyjnych 

 różnicowy pomiar poziomu uzyskiwany dzięki użyciu dwóch przetworników. Jeden umieszczony od strony napływu, 

a drugi od strony odpływu mierzy różnicę poziomu i uruchamia alarm lub sygnał sterujący, gdy różnica poziomów prze-

kroczy określoną wartość 

 w trybie miernika przepływu zapewnia bezkontaktowy pomiar przepływu i sterowanie dla szerokiej gamy zwężek po-

miarowych i przelewów, obliczając przepływ jako funkcję spiętrzenia płynu na elemencie pomiarowym. W tym trybie 

dostępnych jest pięć przekaźników do sygnalizacji i sterowania.  
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3. Ultradźwiękowe sondy poziomu 

Ultra TWIN 

 

Dwukanałowy miernik umożliwiający: 

 

 pomiar poziomu lub objętości, 

 sterowanie pompami, 

 pomiar przepływu w kanale otwartym dla elementów spiętrzających znormalizowanych jak i nieznormalizowa-

nych 

 dowolną kombinację powyższych pomiarów 

 rejestrację danych / komunikację cyfrową 

 

Do jego cech charakterystycznych należą: 

 

 możliwość bardzo szerokiej konfiguracji. Każdy kanał może być dowolnie skonfigurowany przez użytkownika 

 pomiar poziomu i objętości identyczny jak w Ultra 3 i Ultra 5 

 możliwość pomiaru objętości w zbiornikach o różnych kształtach w tym także możliwe jest zaprogramowanie nietypo-

wych kształtów 

 zaawansowane sterowanie pompami w zależności od zmian poziomu lub prędkości zmian poziomu  

 w trybie miernika przepływu Ultra TWIN zapewnia bezkontaktowy pomiar przepływu i sterowanie dla szerokiej gamy 

zwężek pomiarowych i przelewów, obliczając przepływ jako funkcję spiętrzenia płynu na elemencie pomiarowym 

 wersja z rejestratorem umożliwia zapis danych w zdefiniowanych przez użytkownika odstępach czasu. Informacje mo-

gą być przechowywane przez okres do 1 roku i w łatwy sposób przekazywane do komputera PC za pomocą portu 

RJ11 

 RS 485, Modbus, Profibus DP 
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3. Ultradźwiękowe sondy poziomu 

LST300 
Kompaktowy ultradźwiękowy miernik poziomu i przepływu (do zwężek) 

ABB LST300 to urządzenie kompaktowe, które opcjonalnie może być wyposażone 

w wbudowany wyświetlacz i klawiaturę. Przeznaczone jest do pomiaru poziomu cieczy i 

materiałów sypkich. Prócz tego może również pracować jako przepływomierz do zwężek 

z funkcją predefiniowanych ustawień lub linearyzacją zaprogramowaną indywidualnie. 

Zaawansowane oprogramowanie eliminuje fałszywe echa, a filtr elektroniczny usuwa 

szumy otoczenia. W funkcji pomiaru w kanałach otwartych wyświetlana jest wydajność 

oraz licznik (totalizer). 

 miernik kompaktowy 

 pomiar poziomu i przepły-

wu 

 niewielki kąt wiązki 

 kompensacja temperatury 

 zaawansowane filtrowanie 

 zabezpieczenie hasłem 

 

 

Oprogramowanie urządzenia zawiera algorytm, który automatycznie dobiera siłę sygnału na podstawie zmierzonego 

poziomu oraz analizy występowania zakłóceń oraz echa wtórnego. Dodatkowo prowadzony jest pomiar temperatury w celu 

skompensowania jej wpływu na wyniki pomiaru. Dzięki temu sonda daje pewny i dokładny pomiar oraz może pracować w 

przestrzeniach o ograniczonej kubaturze. 

Pomiar na zwężkach - LST300 umożliwia bezpośrednie zaprogramowanie obsługi zwężek pomiarowych poprzez wprowadze-

nie bezpośrednio do urządzenia typu i określenie predefiniowanych rozmiarów odpowiadających typoszeregowi zwężki. Możli-

we jest także przyjęcie własnej wielopunktowej linearyzacji poprzez ręczne przypisanie do danego poziomu odpowiedniej war-

tości przepływu. 

Zakres pomiaru 0,25 - 6 m 0,35 - 10 m 

Kąt wiązki 7° 5° 

Dokładność ±2 mm lub  0,2% FS (wartość większa) 

Zasilanie 16-42 VDC 

Wyjście Analogowe 4-20 mA dla poziomu/objętości/przepływu; 
kompensacja wpływu temperatury 

Wyświetlacz (opcja) 128 x 64 pikseli; 4 klawisze; konfigurowalne ustawienia 
oraz sposób wizualizacji; komunikaty błędów 

Zatwierdzenie dla stref nie-
bezpiecznych 

ATEX/IECEx; cFMus; NEPSI - szczegóły na zapytanie 

Temperatura pracy -40 do 85°C 

Wilgotność pracy do 100% 

Waga 2 kg 

Wymiary (dł. x szer. x wys.) 136 x 100 x 266 mm 
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3. Ultradźwiękowe sondy poziomu 

LST 400 
Ultradźwiękowy miernik poziomu i przepływu 

LST 400 to ul tradźwiękowy miernik poziomu i przepływu 

umożliwiający bezkontaktowy pomiar poziomu cieczy i ciał 

stałych lub natężenia przepływu w różnych typach kanałów 

otwartych. Urządzenie jest dostępne z wyjściem analogo-

wym 4-20 mA (HART 7) i pięcioma wyjściami przekaźniko-

wymi. LST400 może również pracować jako miernik prze-

pływu w kanałach otwartych z możliwością definiowania 

przekrojów kanałów nieregularnych. Urządzenie może ste-

rować pracą do pięciu pomp. 

 miernik kompaktowy 

 pomiar poziomu i przepływu 

 niewielki kąt wiązki 

 kompensacja temperatury 

 zaawansowane filtrowanie 

 zabezpieczenie hasłem 

 sterowanie pracą pomp 

Szeroka gama zastosowań - miernik może współpracować z trzema typami dedykowanych specjalnie do niego czujników, 

z których każdy ma inne przeznaczenie: pomiar cieczy, pomiar ciał stałych i pomiar mediów agresywnych chemicznie. Urzą-

dzenie cechuje duży zasięg oraz niewielki kąt wiązki. Miernik obsługuje między innymi zwężki Venturiego, Parshala, przelewy 

trójkątne, prostokątne, trapezowe i inne. Jego oprogramowanie zawiera gotowe parametry typowych elementów spiętrzają-

cych oraz pozwala na eliminację ech fałszywych i szumów otoczenia.  

Zasilanie 115 VAC - 230 VAC; 50/60 Hz lub 24 V DC 

Wymiary 210 x 192 x 94 mm 

Waga 1 kg 

Zakres temperatur -30 do +65°C 

Wyjścia analogowe 1 x 4-20 mA konfigurowalne 

Wyjścia przekaźnikowe 5 x SPDT; 8 A; 240 VAC; w pełni konfigurowane 

Zasięg 0,5 – 15 m 

Kąt wiązki 7° 

Maks. dł. kabla 50 m 

Dokładność 0.25% pełnego zakresu lub 3 mm 

Wyświetlacz graficzny 128 x 64 

Konfiguracja 5 przycisków lub opcjonalnie program KSCOPE 

Strefa martwa 0,5 m 

Zakres zmian 0,01 do 20 m/min. 

CE 
IEC 61010-1 
IEC 61326-3 
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4. Przepływomierze  elektromagnetyczne 

WaterMaster  
Przepływomierz elektromagnetyczny do rurociągów całkowicie wypełnionych 

Przepływomierz WaterMaster jest urządzeniem  do po-

miaru  w rurociągach całkowicie wypełnionych.  Do głównych 

zalet należą  bardzo dokładny pomiar, brak elementów me-

chanicznych, bardzo długa żywotność, wysoki stopień odpor-

ności na czynniki zewnętrzne umożliwiający  umieszczenie 

przepływomierza bezpośrednio na rurociągu zakopanym w 

 dokładność 0,2% wartości zmienionej 

 bezterminowe świadectwo kalibracji 

 kalibracja na mokro 

 brak elementów mechanicznych 

 montaż na rurociągach każdego typu 

 szeroki wybór rodzajów okładzin oraz elektrod 

 wersja rozdzielna i kompaktowa 

 oktagonalny przekrój 

 rozbudowana autodiagnostyka 

 sygnalizacja powietrza w rurze 

 szerokie możliwości konfiguracji 

 polskojęzyczne oprogramowanie 

 

System autodiagnostyki - przepływomierz WaterMaster równolegle do pomiarów właściwych prowadzi ciągłą autodiagnosty-

kę polegającą na weryfikacji ewentualnych odchyleń od kilkunastu parametrów zapisanych w pamięci jako wzorzec. Następ-

nie, poprzez zaimplementowany w oprogramowaniu algorytm, wyniki tej weryfikacji przeliczane są na współczynniki, które 

wykorzystywane są do kalkulacji wskazań przepływomierza. System taki gwarantuje wieloletnie utrzymanie wysokiej dokładno-

ści przepływomierza. 

Montaż bezpośrednio w gruncie - stopień ochrony IP68 

uzyskany między innymi dzięki unikalnym właściwościom 

konstrukcyjnym gwarantuje, że WaterMaster może być 

montowany na dowolnym odcinku rurociągu spełniającym 

wymogi pomiarowe. Nie ma potrzeby budowania lub remon-

towania komory, która na przykład okresowo bywa podta-

piana. Unikalną cechą tego urządzenia jest możliwość wy-

prowadzenia przetwornika wraz z wyświetlaczem na odle-

głość aż 200 m od cewki zamontowanej na rurociągu.     

Oktagonalny przekrój 
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4. Przepływomierze elektromagnetyczne 

Wielkość Wymiary mm (cale) Masa 

DN NPS/NB A* B kg Lb 

10 3/8 93 (3,7) 200 (7,9) 6 13,2 

15 1/2 95 (3,7) 200 (7,9) 7 15,4 

20 3/4 111 (4,4) 200 (7,9) 7 15,4 

25 1 120 (4,7) 200 (7,9) 8 17,6 

32 11/4 137 (5,4) 200 (7,9) 10 22 

DN 10 do 32 w pełnym prześwicie (FEW) 

*Wymiary są przybliżone i zależą od typu kołnierza. Odchylenia typowe: ** +0/-10 mm (0,40”) *** +0/-20 mm (1”) 

DN 250 do 600 o pełnym prześwicie (FEF) 

DN 700 do 2200 o pełnym prześwicie (FEF) 

Wielkość Wymiary mm (cale) Masa 

DN NPS/NB A* B kg Lb 

40 11/2 150 (5,9) 200 (7,9) 11 24 

50 2 165 (6,5) 200 (7,9) 12 27 

65 2,5 185 (7,2) 200 (7,9) 14 31 

80 3 200 (7,9) 200 (7,9) 15 33 

100 4 230 (9,1) 250 (9,8) 18 40 

150 6 280 (11,0) 300 (11,8) 31 68 

200 8 345 (13,6) 350 (13,8) 41 106 

Wielkość Wymiary mm (cale) Masa 

DN 
NPS/
NB 

A 
B 

(˂PN25) 

B (PN25, 
PN40, 

ASME, 
CL300) 

kg lb 

250 10 405(15,9) 450(17,7)** 488(19,2) 88 194 

300 12 460(18,1) 500(19,7)** 538(21,1) 128 282 

350 14 535(21,1) 550(21,7)** 568(22,3) 100 220 

400 16 600(23,6) 600(23,6)** 618(24,3) 115 253 

450 18 640(25,2) 698(27,5)** 698(27,5) 160 352 

500 20 715(28,1) 768(30,2)** 768(30,2) 217 455 

600 24 840(33,1) 918(36,1)** 918(31,1) 315 693 

700 27/28* 927(36,5) 700(27,6)*** - 430 945 

760 30 985(38,8) 762(30)*** - 430 945 

800 32 1060(41,7) 800(31,5)*** - 430 945 

900 36 1170(46,1) 900(35,4)*** - 540 1190 

1000 39/40* 1290(50,8) 1000(39,4)*** - 720 1585 

1050 42 1405(55,3) 1067(42)*** - 880 1930 

1100 44 1405(55,3) 1067(42)*** - 880 1930 

1200 48 1511(59,5) 1200(47,2)*** - 1000 2160 

1400 54 1745(68,7) 1400(55,1)*** - 1450 3190 

1500 60 1855(73,0) 1524(59)*** - 1370 3000 

1600 66 2032(80,0) 1600(63)*** - 2000 4400 

1800 72 2197(86,5) 2250(88,6)*** - 2400 5280 

2000 78 2362(93,0) 2500(98,4)*** - 3200 7040 

2200 84 2534(100,0) 2750(110)*** - 4200 9300 

DN 40 do 200 o pełnym prześwicie (FEF) 
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4. Przepływomierze  elektromagnetyczne 

Przepływomierz AquaMaster jest urządzeniem bateryjnym do pomiaru  w ruro-

ciągach całkowicie wypełnionych.  Do głównych zalet należą  bardzo dokładny po-

miar, brak elementów mechanicznych, bardzo długa żywotność baterii (nawet 10 lat), 

wysoki stopień odporności na czynniki zewnętrzne umożliwiający  umieszczenie prze-

pływomierza bezpośrednio na rurociągu zakopanym w gruncie. 

 żywotność baterii do 10 lat 

 dokładność 0,5% wartości zmierzonej dla zasilania ba-

teryjnego lub 0,25% przy zasilaniu sieciowym  

 bezterminowe świadectwo kalibracji 

 kalibracja na mokro 

 brak elementów mechanicznych 

 montaż na rurociągach każdego typu 

 szeroki wybór rodzajów okładzin oraz elektrod 

 możliwość zasilania z panelu FV 

 rozbudowana autodiagnostyka 

 sygnalizacja powietrza w rurze 

 szerokie możliwości konfiguracji 

 polskojęzyczne oprogramowanie 

 

System autodiagnostyki - przepływomierz AquaMaster równolegle do pomiarów właściwych prowadzi ciągłą autodiagnosty-

kę polegającą na weryfikacji ewentualnych odchyleń od kilkunastu parametrów zapisanych w pamięci jako wzorzec. Następ-

nie, poprzez zaimplementowany w oprogramowaniu algorytm, wyniki tej weryfikacji przeliczane są na współczynniki, które 

wykorzystywane są do kalkulacji wskazań przepływomierza. System taki gwarantuje wieloletnie utrzymanie wysokiej dokładno-

ści przepływomierza. 

Montaż bezpośrednio w gruncie - stopień ochrony IP68 uzyskany 

między innymi dzięki unikalnym właściwościom konstrukcyjnym 

gwarantuje, że AquaMaster może być montowany na dowolnym 

odcinku rurociągu spełniającym wymogi pomiarowe. Nie ma potrze-

by budowania lub remontowania komory, która na przykład okreso-

wo bywa podtapiana. Unikalną cechą tego urządzenia jest możli-

wość montażu bez zachowania ilości odcinków prostych koniecz-

nych dla innych urządzeń pomiarowych.     

AquaMaster  
Przepływomierz bateryjny do rurociągów całkowicie wypełnionych 
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4. Przepływomierze elektromagnetyczne 

DN 15 do 25 - przyłącza gwintowane 

Wielkość Wymiary 
mm (cale) 

Masa   Połączenie 

mm cale A kg Lb 

15 ½ 119 (4,7) G 3/4”B lub 3/4”NPSM 2,5 5 

20 ¾ 127 (5) G1”B lub 1”NPSM 2,5 5 

25 1 127 (5) G 11/4”B lub 11/4”NPSM 2,5 5 

DN 350 do 600 - przyłącza kołnierzowe 

Wielkość Wymiary mm (cale) Masa 

mm cale A B C kg Lb 

350 14 513(20,2) 520(20,5) 550(21,7) 110 220 

400 16 570(22,4) 576(22,7) 600(23,6) 115 253 

450 18 632(24,9) 627(24,7) 698(27,5) 160 252 

500 20 686(27,0) 679(26,7) 768(30,2) 217 455 

600 24 772(30,4) 770(30,3) 918(36,1) 315 693 

Wielkość Wymiary mm (cale) Masa 

mm cale A B kg Lb 

25 1 115(4,5) 200(7,9) 7 15 

40 1 ½ 150(5,9) 200(7,9) 9 20 

50 2 165(6,5) 200(7,9) 10 23 

65 2 ½ 185(7,3) 200(7,9) 18 40 

80 3 200(7,9) 200(7,9) 18 40 

100 4 230(9,0) 250(9,8) 24 54 

150 6 285(11,2) 300(11,8) 38 84 

200 8 345(13,6) 350(13,8) 37 81 

250 10 410(16,1) 450(17,7) 60 132 

300 12 485(19,1) 500(19,7) 70 154 

Wielkość Wymiary mm (cale) Masa 

mm cale A B kg Lb 

40 1 ½ 150(5,9) 200(7,9) 11 24 

50 2 165(6,5) 200(7,9) 12 27 

65 2 ½ 219(8,6) 200(7,9) 13 29 

80 3 200(7,9) 200(7,9) 18 40 

100 4 220(8,6) 250(9,8) 25 55 

125 4 220(8,6) 250(9,8) 25 55 

150 6 285(11,2) 300(11,8) 31 68 

200 8 340(13,3) 350(13,8) 48 106 

250 10 405(15,9) 450(17,7) 75 165 

300 12 460(18,1) 500(19,7) 112 247 

DN 40 do 300 

DN 25 do 300 - pełna średnica 



35 

 

BMsonic Biotechnika s.c. 
ul. Krzywa 30,05-092 Łomianki 
www.bmsonic.com.pl 

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

email: bmsonic@bmsonic.com.pl 

4. Przepływomierze  elektromagnetyczne 

AquaProbe FEA100 i FEA200  
Przepływomierze sztycowe do rurociągów całkowicie wypełnionych 

Przepływomierze serii  AquaProbe są urządzenia-

mi  do pomiaru  w rurociągach całkowicie wypełnio-

nych. Zależnie od wersji mogą one być zasilane ba-

teryjnie lub sieciowo Od innych przepływomierzy 

elektromagnetycznych odróżnia je możliwość monta-

żu i demontażu bez przerywania pracy rurociągu. 

Mogą też współpracować z czujnikiem ciśnienia, co 

czyni je idealnym narzędziem do monitorowania sieci 

wodociągowej.  

 zasilanie bateryjne lub sieciowe 

 pomiar na rurach od 0,2 do 8 m 

 brak elementów mechanicznych 

 dokładność 2% 

 montaż na rurociągach każdego typu 

 ekonomiczna alternatywa dla przepływomierzy 

typu pełna rura 

 cena niezależna od średnicy rurociągu 

 wersja rozdzielna i kompaktowa 

 oktagonalny przekrój 

 rozbudowana autodiagnostyka 

 stopień ochrony IP68 

 polskojęzyczne oprogramowanie 

 

Montaż bez przerywania pracy instalacji - ważną zale-

tą przepływomierza AquaProbe jest możliwość jego mon-

tażu na pracującym rurociągu. Odbywa się to poprzez 

króciec z zaworem kulowym, który pozwala na łatwe 

wsunięcie lub wysunięcie części pomiarowej. Istotna dla 

jakości pomiaru głębokość  wsunięcia czujnika może być 

łatwo odmierzona przy użyciu systemu montażowego. 

Przeciętny czas wszystkich koniecznych do uruchomie-

nia pomiaru czynności wynosi 10 minut. 
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4. Przepływomierze elektromagnetyczne 

Typ zakłóceń w górę od przecięcia pomia-

rowego 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 

Prawidłowy montaż przepływomierza Aqua-

Probe uwarunkowany jest dwoma głównymi 

czynnikami. Pierwszym z nich jest zachowanie 

odpowiedniej ilości odcinków prostych przed 

i za pomiarem, drugim odpowiednia głębokość 

wsunięcia czujnika, którego czoło zależnie od 

przewidywanej maksymalnej prędkości powinno 

znaleźć się w połowie 1/8 lub 7/8 średnicy 
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4. Przepływomierze elektromagnetyczne 

PartiMag 
Przepływomierz elektromagnetyczny do rurociągów częściowo wypełnionych  

PartiMag jest unikalnym przepływomierzem elektroma-

gnetycznym zdolnym do pracy na rurociągach o częścio-

wym wypełnieniu, spływach grawitacyjnych itp. Jego zaletą 

jest wysokiej klasy oprogramowanie pozwalające na pracę 

zarówno przy częściowym jak i całkowitym wypełnieniu. 

Zakres średnic, do których jest przeznaczony ten przepły-

womierz, osiągająca aż dwa metry.  

 unikalny przepływomierz elektromagnetyczny do 

rurociągów częściowo wypełnionych 

 praca w zakresie od 10% do 100% wypełnienia 

kanału 

 szeroki zakres dostępnych średnic 

 zaawansowana autodiagnostyka 

 dokładność 3% dla wypełnienia od 10%; 1% przy 

wypełnieniu całkowitym 

 szerokie możliwości konfiguracyjne 

 wyświetlacz z pulpitem sterującym 

Średnica 
nominalna 
DN 

Standardowy 
stopień ciśnie-
nia 
PN 

Min. dający się ustawić 
zakres pomiaru 
0 do 0,5 m/s 

Maks. dający się usta-
wić zakres pomiaru 
0 do 10 m/s 

150 
200 
250 

10/16 
10/16 
10/16 

0 - 8,33 l/s 
0 - 15 l/s 
0 - 25 l/s 

0 - 166,7 l/s 
0 - 300 l/s 
0 - 500 l/s 

300 
350 
400 

10/16 
10/16 
10/16 

0 - 33,33 l/s 
0 - 45,83 l/s 
0 - 62,5 l/s 

0 - 667 l/s 
0 - 917 l/s 
0 - 1250 l/s 

500 
600 
700 

10 
10 
10 

0 - 91,67 l/s 
0 - 133,33 l/s 
0 - 183,33 l/s 

0 - 1833 l/s 
0 - 2667 l/s 
0 - 3667 l/s 

800 
900 
1000 

10 
10 
10 

0 - 272,20 l/s 
0 - 333,33 l/s 
0 - 375,00 l/s 

0 - 5000 l/s 
0 - 6667 l/s 
0 - 7500 l/s 

1200 
1400 
1600 

6 
6 
6 

0 - 590 l/s 
0 - 750 l/s 
0 - 1000 l/s 

0 - 11600 l/s 
0 - 15000 l/s 
0 - 20000 l/s 

1800 
2000 

6 
6 
 

0 - 1250 l/s 
0 - 1590 l/s 

0 - 25000 l/s 
0 - 31700 l/s 
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4. Przepływomierze elektromagnetyczne 

Wymiary kołnierza  Wymiary przyrządu Masa 

(kg) 

 Kołnierze 

ochronne 

 

bez z 

DN PN D d4 b A L L G E F 

300 

300 

10 

16 

445 

460 

370 

378 

31 

33 

279 

279 

500 

500 

                                  n
a

 z
a

p
y
ta

n
ie

 

362 

362 

329 

329 

224 

224 

112 

117 

350 

350 

10 

16 

505 

520 

430 

438 

31 

35 

322 

322 

550 

550 

387 

387 

354 

354 

249 

249 

153 

162 

400 

400 

10 

16 

565 

580 

482 

490 

31 

37 

370 

370 

600 

600 

412 

412 

380 

380 

275 

275 

166 

173 

500 

500 

10 

16 

670 

715 

585 

610 

33 

39 

407 

407 

650 

650 

448 

448 

415 

415 

311 

311 

232 

277 

600 

600 

10 

16 

780 

840 

685 

725 

33 

41 

469 

469 

780 

780 

500 

500 

466 

466 

361 

361 

283 

313 

700 

700 

10 

16 

895 

910 

800 

795 

35 

41 

537 

537 

910 

910 

543 

543 

510 

510 

405 

405 

394 

408 

800 

800 

10 

16 

1015 

1025 

905 

900 

37 

43 

605 

605 

1040 

1040 

593 

593 

560 

560 

455 

455 

441 

458 

900 

900 

10 

16 

1115 

1125 

1005 

1000 

39 

45 

671 

671 

1170 

1170 

643 

643 

610 

610 

505 

505 

757 

772 

1000 

1000 

10 

16 

1230 

1255 

1110 

1115 

39 

47 

739 

739 

1300 

1300 

693 

693 

660 

660 

555 

555 

960 

1007 
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4. Przepływomierze elektromagnetyczne 

Wymiar kołnierza Wymiar przyrządu Masa  

DN PN D d4 b A L L L G E F H 

150 10 
16 

285 
285 

212 
212 

25 
25 

170 
170 

300 
300 

305 
305 

310 
310 

275 
275 

242 
242 

148 
148 

310 
310 

29 
29 

200 10 
16 

340 
340 

268 
268 

28 
28 

195 
195 

350 
350 

355 
355 

360 
360 

306 
306 

274 
274 

179 
179 

340 
340 

56 
56 

250 10 
16 

320 
320 

320 
320 

30 
30 

250 
250 

450 
450 

455 
455 

460 
460 

334 
334 

301 
301 

207 
207 

395 
405 

80 
80 
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5. Automatyczne pobieraki prób 

Basic  mobile     
Przenośny automatyczny próbopobierak 

Basic mobile to przenośny automatyczny próbopobierak do 

pobierania próbek płynów w zależności od czasu, objętości, zda-

rzeniowo lub proporcjonalnie do przepływu. Mała i kompaktowa 

konstrukcja odporna jest na warunki pogodowe. Idealnie nadaje 

się do pobierania próbek wody i ścieków, do zastosowań przemy-

słowych i terenowych, a także pobierania próbek wód powierzch-

niowych. Niezawodna technologia i zdolność do dostosowania 

automatycznego próbkowania umożliwiają bardzo szeroki zakres 

zastosowań. 

Dane techniczne:                                               Basic mobile: 

Obudowa PUR (Poliuretan)  

Stopień ochrony obudowy IP 65 

Zakres temperatur pracy 0°C – 40°C  

Dane elektryczne  Bateria żelowa 12 V DC / 8 Ah (inne na zamówienie), bezobsługowa 

Max. pobór mocy 32,5 VA 

Max. natężenie prądu 2,5 A 

Bezpiecznik 6,2 A 

Ładowanie Poprzez ładowarkę baterii zewnętrznej (w trybie stand-by); IP 67 

Opcjonalne chłodzenie 230V; 12V; gazowe 

 zwarta i wytrzymała konstrukcja umożliwiają-

ca pracę w trudnych warunkach 

 waga jedynie 13 kg 

 wygodne programowanie za pomocą 4 przyci-

sków 

 przyciski Start / Stop 

 prosta w obsługa 

 pobieranie próbek cieczy w zależności od cza-

su, objętości, zdarzeń i przepływu proporcjo-

nalnego 

 możliwość pobierania próbek złożonych lub 

pojedynczych 

 różne kombinacje butelek lub  kompozyto-

wych pojemników 

 obsługa wielu sygnałów wejściowych 

 trybie uśpienia, możliwość pobrania do 320 

próbek, 

 opcjonalny zasilacz 

 system szybkiej wymiany baterii - Plug-in 

 sprawdzony system pomp perystaltycznych 

 węże mogą być wykonane z różnych materia-

łów 

 opcjonalnie z aktywnym chłodzeniem i kom-

pozytowym pojemnikiem 6,5 PE  



41 

 

BMsonic Biotechnika s.c. 
ul. Krzywa 30,05-092 Łomianki 
www.bmsonic.com.pl 

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

email: bmsonic@bmsonic.com.pl 

5. Automatyczne pobieraki prób 

Dane techniczne:                                       Basic mobile: 

Wymiary w mm / Waga (na sucho)  12x1 l butelki-PE (ØXH) 370 x 590 13,5 kg  

24x1 l butelki-PE (H x W x D) 690 x 360 x 360 17,5 kg  

24x0.5 butelki szklane  

1x25 l pojemnik 350 x 640 10,0 kg  

1x6,5 l pojemnik (H x W x D) 840 x 720 x 550 ok. 33 kg z opcjonalnym chłodzeniem 

Metoda pobierania próbek Pompa perystaltyczna  

Prędkość zasysania >0,5 m/s EN 25667 (ISO 5667)  

Elementy mokre  Wąż ssący PVC (różne materiały na życzenie) 

Wąż pompy Silikon (różne materiały na życzenie) 

Elementy złączne węży PA 

Rura wlotowa PVC (różne materiały na życzenie) 

Dystrybutor PS (różne materiały na życzenie) 

Elementy ssące V2A (1.4305/AISI303) 

Wykrywanie wody Bezkontaktowe (wewnętrzna rura PCV) (różne mate-
riały na życzenie) 

Butelki HDPE lub szkło 

Dystrybutor / konfiguracja bute-
lek  

Okrężny dystrybutor  

Bezpośrednie napełnianie pojemnik kompozytowy PE 1 x 6 l, 1 x 10 l, 1 x 25 l  

 butelki PE 1-12 x 1 L, butelki szklane 12 x 0,5 l 

Z płytą rozprowadzającą Butelki PE 24 x 1 L, butelki szklane 24 x 0,5 l 

Wąż ssący  Ø 9 mm (Różne wersje dostępne na życzenie) 

Długość 20 m (Różne wersje dostępne na życzenie) 

Wysokość zasysania 6 m (opcjonalnie do 8 m) 

Objętość próbki 10 ml do 25000 ml w zależności od wybranych pojemności butelek  

Czas pracy baterii 24h = ok.320 próbek przy poborze 8 Ah, zasysanie na wys. 4 m co 5 min. (20° C)  

Sterownik Mikroprocesor 2 MB, pamięć EEPROM, bufor pierścieniowy dla zdarzeń i błędów,  wy-
świetlacz LCD, 4 x 20 znaków 

Port I/O  Wejście analogowe 1 x 0/4-20 mA 

Wejście cyfrowe 1 x bezpotencjałowe (min. 50ms) (ustawiana na- / wył-
opóźnienie 0-120 s) 

RS 232 Tak (opcjonalnie) 

Wyjście sygnału błędów Bezpotencjałowe (opcjonalnie) 

Wejście sterujące 3 (możliwość opcji) 

Wyjście sterujące 2 (możliwość opcji) 

Software  Napęd, 6 przykładowych programów, 5 programów z pełnymi ustawieniami + 1 program 
sekwencyjny/pętla. Pamięć zdarzeń i błędów, rejestrowanie danych 
6 programów może być przyporządkowanych w trybie sekwencji zdarzeń, sekwencje 
i pojedyncze programy mogą być powtarzane w pętli z ustawialnymi powtórzeniami od 
1 do ∞. 
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5. Automatyczne pobieraki prób 

Basic  Ex1 mobile     
Przenośny automatyczny próbopobierak do miejsc zagrożonych wybuchem 

BasicEx1 mobile to automatyczny próbopobierak do pobiera-

nia próbek płynów w zależności od czasu, objętości, zdarzeniowo 

lub proporcjonalnie do przepływu. Mała i kompaktowa konstrukcja 

idealnie nadaje się do monitoringu wewnątrz studzienek. Oprócz 

ustalonych programów poboru oraz możliwości indywidualnego 

programu pobierania próbek. Próbopobierak BasicEx1 mobil do-

stosowany jest do pracy w środowisku zagrożonym wybuchem 

(ATEX strefa 1 i 2). 

 certyfikat bezpieczeństwa TÜV - ATEX II 2 G 

Ex d oraz IIB T4.  

 przystosowany do pracy w środowisku zagro-

żonym wybuchem (ATEX Strefa 1, np. odpływ 

ścieków) 

 bezprzewodowe połączenie Bluetooth z loge-

rem ORI Ex 

 pobieranie danych oraz aktualizacja oprogra-

mowania poprzez Bluetooth 

 RS 232 do połączenia z Modemem ORI Ex 

GSM/GPRS Typ: EMGMS2.2 

 w zestawieniu z logerem ORI Ex pomiar min. 

pH, redox, temperatury, konduktywności, O2, 

poziomu ścieków (proporcjonalnie) 

 połączony z sondą multiparametrową z do-

puszczeniem EX, ORI Mlog (opcjonalnie), do 

poboru prób z wykorzystaniem 3 czujników 

równolegle 

 port wejściowy (mA) oraz bezkontaktowy po-

tencjałowy (standard) do podłączenia np. 

czujnika poziomu, czujnika ciśnienia, radaru 

lub sondy ultradźwiękowej 

 opcjonalny modem Ex-GSM/GPRS przesyłają-

cy protokół, zdarzenie, status powiadomienie 

o alarmie przez email lub SMS 

 zdalne uruchamianie za pomocą SMS 

(wymagany opcjonalny modem Ex-GSM/

GPRS) 

 tryb uśpienia zapewniający długi czasu pracy  

 system Plug-in - szybka wymiana baterii 

 prosty w obsłudze, np. zmiana węża pompy 

w ciągu 2 minut 

 węże mogą być wykonane z różnych materia-

łów 
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5. Automatyczne pobieraki prób 

Dane techniczne:                                       BasicEx1 mobil: 

ATEX II 2G IIB T4 TÜV09 ATEX55546 

Stopień ochrony 
Ogólny IP 56 

Sterownik IP 67 

Zakres temperatur pracy 0°C – 40°C  

Dane elektryczne 

Bateria żelowa 12 V DC / 10 Ah (inne na zamówienie) 

Max. pobór mocy 60 VA 

Max. natężenie prądu 5 A 

Bezpiecznik 6,2 A 

Wymiary (f x H) w mm  
(f x H) w mm 410 x 670 (12 butelek) 

Waga 22 Kg wraz z baterią oraz 12 butelkami 

Metoda pobierania próbek Pompa perystaltyczna 

Czujnik wykrywania cieczy Czujnik bezkontaktowy 

Prędkość ssania >0.5 m/s EN 25667 (ISO 5667) 

Elementy mokre 

Wąż ssący PVC (różne materiały na życzenie) 

Wąż pompy Silikon (różne materiały na życzenie) 

Elementy złączne węży PA 

Rura wlotowa PVC (różne materiały na życzenie) 

Dystrybutor PS (różne materiały na życzenie) 

Elementy ssące V2A (1.4305/AISI303) 

Wykrywanie wody 
Bezkontaktowe (wewnętrzna rura PCV) 
(różne materiały na życzenie) 

Butelki HDPE lub szkło 

Dystrybutor / konfiguracja butelek Okrągły dystrybutor/ 12 butelek/ pojemnik kompozytowy 10,4 /6,4 l 

Wąż ssący  
f śr 9 mm (Różne wersje na życzenie) 

Max. długość 20 mm (Różne wersje na życzenie) 

Wysokość zasysania 6 m (opcjonalnie do 8 m) 

Objętość próbki 10 ml do 25000 ml w zależności od wybranych pojemności butelek 

Czas pracy baterii max. 576 próbki przy poborze 10 Ah, zasysanie na wys. 2,5 m co 5 min. (20°C) 

Sterownik 
Mikroprocesor 2 MB, pamięć EEPROM, bufor dla rejestracji zdarzeń i błędów,  
wyświetlacz LCD, 4 x 20 znaków, obsługiwany za pomocą pióra magnetycznego 

Porty I/O (Xe) (zwiększone bezpie-
czeństwo) do użytku w strefie za-
grożonej wybuchem (strefa 1)  

Bluetooth Class 2 
(2.5 mW / zasięg ok. 10 m) 3.5 dBm, 
UART Logic Level, 300-921.6 k Bd 

RS 232 Uo:12V; Io: 300mA, 9600Baud 

Impulsowe wejście sygnału zdarzeń 
Bezkontaktowe potencjałowe (min. 50ms) 
(ustawiane wł-/wył-opóźnienie 0-120 s) 

mA 0/4-20mA 

Software  

Napęd, 5 programów z pełnymi ustawieniami, pamięć zdarzeń i błędów, rejestrowanie 
danych i przesyłanie za pomocą Bluetooth, 
6 programów może być przyporządkowanych w trybie sekwencji zdarzeń, sekwencje 
i pojedyncze programy mogą być powtarzane w pętli z ustawialnymi powtórzeniami 
od 1 do ∞. Specjalne funkcje oprogramowania, dostępne poprzez Bluetooth, umożli-
wiające pobór próbek przez BasicEx1 mobil w sposób umożliwiający wyeliminowanie 
emisji zapachów w systemach kanalizacji 

GSM / GPRS 
Opcjonalny modem EX EMGSM2.2 (do stref zagrożonych wybuchem, zgodnie z kla-
syfikacją) 
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5. Automatyczne pobieraki prób 

Basic  mobile / ORI Cool  
Przenośny próbopobierak z aktywnym chłodzeniem 

Basic mobile/ORI Cool to automatyczny próbopobierak mo-

bilny do pobierania próbek płynów w zależności od czasu, objęto-

ści, zdarzeniowo lub proporcjonalnie do przepływu. Oprócz usta-

lonych programów poboru oraz możliwości indywidualnego pro-

gramu pobierania próbek, posiada zintegrowany, aktywny układ 

chłodzenia, który zasilany może być z kempingowej butli gazowej, 

230 VAC lub 12 VDC. 

 zwarta i wytrzymała konstrukcja umieszczona 

na wózku 

 duże koła transportowe oraz składany uchwyt 

znakomicie ułatwiają obsługę nawet w trud-

nym terenie 

 działanie bezprzewodowe, duża wydajność 

pracy na baterii i gazie propan/butan 

 wygodne programowanie za pomocą czterech 

przycisków i  czytelnego wyświetlacza 

 przyciski Start / Stop 

 prosta obsługa 

 pobieranie próbek cieczy w zależności od 

czasu, objętości, zdarzeniowo i proporcjonal-

nie do przepływu 

 różne kombinacje butelek (rozmiar standardo-

wy 1x 6,5 l) 

 łączna objętość chłodzonych próbek 41 l 

 zasilanie układu chłodzącego elektryczne 12 

VDC, 230 VAC lub gazem propan-butan 

 ryb czuwania zapewnia długi czas działania 

 system szybkiej wymiany baterii 

 prosta obsługa np. zmiana węża pompy 

w ciągu 2 minut 

 węże mogą być wykonane z różnych materia-

łów 

 sprawdzony i solidny system pompy perystal-

tycznej 
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5. Automatyczne pobieraki prób 

Dane techniczne:                                       Basic mobile/ORI Cool: 

Obudowa PUR (Poliuretan) agregat chłodniczy z aluminium 

Stopień ochrony obudowy IP 64 

Zakres temperatur pracy 0°C – 40°C 

Dane elektryczne 

Bateria żelowa w  systemie próbkującym 
12 VDC / 7 Ah (inne na zamówienie), 
bezobsługowa 

Max. pobór mocy próbopobieraka 32,5 VA 

Max. natężenie prądu 2,5 A 

Bezpiecznik 6,2 A 

Max. pobór mocy przez jednostkę chłod-
niczą (przy 12V / 230V) 

85 W 

Pobór mocy urządzeń chłodniczych/24 h 
1,38 kWh (230) / 170 Ah (12V), 252g 
(propan-butan) 

Opcjonalny zasilacz sieciowy/ładowarka 

Wymiary 
(h x w x d)  840 x 720 x 550 

Waga 
około. 33 kg włączając akumulator próbo-
pobierak oraz 2 butelki / 6,5 l 

Metoda pobierania próbek Pompa perystaltyczna 

Prędkość ssania >0,5 m/s EN 25667 (ISO 5667)  

Elementy mokre  

Wąż ssący PVC (różne materiały na życzenie) 

Wąż pompy Silikon (różne materiały na życzenie) 

Elementy złączne węży PA 

Rura wlotowa PVC 

Elementy ssące V2A (1.4305/AISI303) 

Wykrywanie wody Bezkontaktowe (wewnętrzna rura PCV)  

Butelki HDPE 

Dystrybutor / liczba butelek 
1x kontener kompozytowy 6,5l PE, przestrzeń rezerwowa dla drugiego pojemnika 
w urządzeniu chłodzącym 

Wąż ssący  
Ø 9 mm (Różne wersje dostępne na życzenie) 

Długość max. 20 m (Różne wersje dostępne na życzenie) 

Wysokość zasysania 6 m (opcjonalnie do 8 m) 

Objętość próbki 
10 ml do 25000 ml w zależności od wybranych pojemności butelek lub regulowana 
ręcznie 

Czas pracy baterii 24h = ok.288 próbek przy baterii 7 Ah, zasysanie na wys. 4 m co 5 min. (20° C) 

Sterownik 
Mikroprocesor 2 MB, pamięć EEPROM, bufor FiFo dla zdarzeń i błędów,  
wyświetlacz LCD, 4 x 20 znaków 

Port I/O  

Analogowe 1x 0/4-20mA 

Cyfrowe 
2 x bezpotencjałowe (min. 50ms) 
(ustawiana na- / wył-opóźnienie 0-120 s) 

RS 232 Tak (opcjonalnie) 

Wyjście sygnału błędów Bezpotencjałowe (opcjonalnie) 

Wejście sterujące 3 (możliwość opcji) 

Wyjście sterujące 2 (możliwość opcji) 

Software   

Napęd, 5 programów z pełnymi ustawieniami, pamięć zdarzeń i błędów, rejestrowanie 
danych. 
6 programów może być przyporządkowanych w trybie sekwencji zdarzeń, sekwencje 
i pojedyncze programy mogą być powtarzane w pętli z ustawialnymi powtórzeniami 
od 1 do ∞. 
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5. Automatyczne pobieraki prób 

Basic solid SE 
Stacjonarny automatyczny próbopobierak  

Basic solid SE to automatycznie opróżniający się próbopo-

bierak z chłodzeniem i ogrzewaniem do pobierania próbek płynów 

w zależności od objętości, zdarzeniowo lub proporcjonalnie do 

przepływu. Butelki są płukane i osuszane automatycznie. Domyśl-

nie próbkowanie za pomocą pompy perystaltycznej (opcjonalnie 

próżniowo / ciśnieniowo i inne). 

 wytrzymała obudowa ze stali nierdzewnej 

(AISI 304, opcjonalnie AISI 316 lub z tworzywa 

sztucznego) 

 szafa chłodnicza i grzewcza pokryta epoksy-

dowym lakierem ochronnym 

 obrotowy dystrybutor z dozowaniem bezpo-

średnim 

 różne wielkości butelek: 

 24 x 2 litry 24 x 1 litr 

 16 x 2 litry 14 x 1 litr 

 12 x 2 litry 12 x 1 litr 

 4 x 2 litry 

 7 x 5 litrów 1 x 5 litrów (i inne) 

 butelki borokrzemianowe 

 dodatkowy podajnik ułatwiający ręczne prze-

noszenie próbek w butelkach laboratoryjnych 

 mała prędkość pobierania regulowana pompą 

perystaltyczną do powolnego dozowania 

 prosta obsługa np. zmiana węża pompy 

w ciągu 2 minut 

 węże mogą być wykonane z różnych materia-

łów 

 dostępy z dodatkową ochroną pompy 

 odmierzone pobieranie środka czyszczącego 

 wewnętrzny interfejs RS 232 
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5. Automatyczne pobieraki prób 

Dane techniczne:                                       Basic solid SE: 

Próbkowanie W zależności od czasu, objętości, zdarzeniowo lub proporcjonalnie do przepływu  

Stopień ochrony obudowy Obudowa IP 65 

Zakres temperatur pracy -20°C – +40°C 

Dane elektryczne 
Napięcie znamionowe 230 V ±10% / 50 Hz 

Max. pobór mocy 450 VA 

Wymiary 

(WXHXD) 1130 x 1500 x 900 mm 

waga 
ok. 200 kg (w zależności od wyposaże-
nia) 

Metoda pobierania próbek 
Pompa perystaltyczna z bezdotykową detekcją wody (inne na zamówienie np optycz-
ne) Opcja: ciśnieniowo / podciśnieniowo, zawór dozujący wodę lub gałka 

Prędkość ssania Vm ≥ 0.5 m/s EN 25667 (ISO 5667) 

Elementy mokre 

Wąż ssący PVC (różne materiały na życzenie) 

Wąż pompy Silikon (różne materiały na życzenie) 

Elementy złączne węży PA 

Rura wlotowa PVC (różne materiały na życzenie) 

Dystrybutor PS (różne materiały na życzenie) 

Elementy ssące V2A (1.4305/AISI303) 

Wykrywanie wody 
Bezkontaktowe (wewnętrzna rura PCV) 
(różne materiały na życzenie) 

Butelki Szkło borokrzemowe 

Dystrybutor / konfiguracja butelek Okrągły dystrybutor 

Wąż ssący 
Ø 9 mm (Różne wersje dostępne na życzenie) 

Max. długość 20 m (Różne wersje dostępne na życzenie) 

Wysokość zasysania 6 m (opcjonalnie do 8 m) 

Objętość próbki 10 ml do 25000 ml w zależności od wybranych pojemności butelek 

Sterownik 

Mikroprocesor 2 MB, pamięć EEPROM, bufor pierścieniowy dla zdarzeń i błędów,  
wyświetlacz LCD, 4 x 20 znaków, obsługa za pomocą wodoodpornej klawiatury mem-
branowej. 
Zapamiętane programy, komunikaty o błędach, zdarzeniach, czas rzeczywisty pozo-
stają w pamięci RAM przez 10 lat nawet po awarii zasilania. 

Port I/O 

mA 0/4-20 mA, 0-2 V 

Wejście impulsowe / zdarzeniowe 
Bezpotencjałowe (min. 50ms) (ustawiana 
na- / wył-opóźnienie 0-120 s), styki 230 V, 
omowe 

RS 232 Tak (opcjonalnie) 

Wyjście sygnału błędów Bezpotencjałowe (opcjonalnie) 

Software   

Napęd, 5 programów z pełnymi ustawieniami, pamięć zdarzeń i błędów, rejestrowanie 
danych poprzez RS232, do 6 programów może być przyporządkowanych w trybie 
sekwencji zdarzeń, sekwencje i pojedyncze programy mogą być powtarzane w pętli 
z ustawialnymi powtórzeniami od 1 do ∞. 
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5. Automatyczne pobieraki prób 

Basic  EX 1 solid  
Stacjonarny automatyczny próbopobierak do miejsc zagrożonych wybuchem  

Basic Ex 1 solid to przemysłowy (AISI 304 opcjonalnie AISI 

316) próbopobierak do pracy ciągłej z certyfikatem ATEX, przy-

stosowany do pracy w strefie niebezpiecznej EX II ze zintegrowa-

nym aktywnym układem chłodzeniem i ogrzewania. Próbki mogą 

być pobierane w zależności od czasu, objętości, zdarzeniowo lub 

proporcjonalnie do przepływu. Oprócz ustalonych programów 

poboru oraz możliwości indywidualnego programu pobierania 

próbek, próbopobierak Basic Ex 1 solid dostosowany jest do nieo-

graniczonego użytkowania w strefach zagrożonych wybuchem 

(strefa ATEX 1 i 2). 

 certyfikat bezpieczeństwa TÜV - ATEX II 2 G 

Ex d oraz IIB T4 - przystosowanie do pracy 

w środowisku zagrożonym wybuchem (ATEX 

Strefa 1,2) 

 trwałe węże stalowe (AISI 304 opcjonalnie 

AISI 316 lub plastikowe) 

 opcjonalnie może posiadać komorę chłodzą-

cą lub grzewczą zabezpieczoną powłoką 

z epoksydowym lakierem ochronnym 

 różne rozmiary butelek 

 system przesuwny ze stali powlekanej two-

rzywem sztucznym 

 IP67 dla sterownika 

 działanie całkowicie bezprzewodowe, połą-

czenie z rejestratorem ORI Ex za pomocą Blu-

etooth 

 pobieranie danych oraz aktualizacja oprogra-

mowania poprzez Bluetooth 

 połączenie z Modemem ORI Ex GSM/GPRS 

Typ: EMGMS2.2 za pomocą RS 232 lub Mlog 

 współpraca z rejestratorem ORI Ex umożliwia-

jąca pomiar min. pH, redox, temperatury, kon-

duktywności, O2, poziomu (proporcjonalnie). 

 połączenie z sondą wieloparametrową z do-

puszczeniem EX, ORI Mlog (opcjonalnie), po-

bieranie próbek z wykorzystaniem 3 czujni-

ków równolegle 

 Wejście mA oraz bezkontaktowy potencjało-

we (standard) do podłączenia np. czujnika 

poziomu, czujnika ciśnienia, radaru lub sondy 

ultradźwiękowej 

 opcjonalnie modem Ex-GSM/GPRS przesyła-

jący protokół, zdarzenie, status powiadomie-

nie o alarmie przez email lub SMS 

 zdalne uruchamianie za pomocą SMS 

(wymagany opcjonalny modem Ex-GSM/

GPRS) 

 prosta obsługa np. zmiana węża w ciągu 2 

minut 

 węże mogą być wykonane z różnych materia-

łów 
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5. Automatyczne pobieraki prób 

Dane techniczne:                                       BasicEx1 solid: 

ATEX II 2G IIB T4  

Stopień ochrony 
Obudowa IP 56 

Sterownik IP 67 

Zakres temperatur pracy - 20°C – 40°C  

Dane elektryczne 

Napięcie nominalne 230 V ±10% / 50 Hz 

Max. pobór energii 1200 VA 

Max. robocze zużycie 6,5 A 

Wymiary 
(BXHXD) w mm 1130 x 1480 x 900 

Waga 180 kg (zależy od wyposażenia) 

Metoda pobierania próbek Pompa perystaltyczna z wykrywaniem wody opcjonalnie z miarą lub suwakiem 

Prędkość ssania Vm ≥ 0.5 m/s wg. EN 25667 (ISO 5667) 

Elementy mokre 

Wąż ssący PVC (różne materiały na życzenie) 

Wąż pompy Silikon (różne materiały na życzenie) 

Elementy złączne węży PA 

Rura wlotowa PVC (różne materiały na życzenie) 

Dystrybutor PS (różne materiały na życzenie) 

Elementy ssące V2A (1.4305/AISI303) 

Wykrywanie wody 
Bezkontaktowe (wewnętrzna rura PCV) 
(różne materiały na życzenie) 

Butelki HDPE lub szkło 

Dystrybutor / liczba butelek Obrotowy dystrybutor / talerz 

Wąż ssący  
f śr 9 mm (Różne wersje na życzenie) 

Max. długość 30 mm (Różne wersje na życzenie) 

Wysokość zasysania 7 m (opcjonalnie do 8 m) 

Objętość próbki 10 ml do 25000 ml, dowolnie regulowana 

Sterownik 

Mikroprocesor 2 MB, pamięć EEPROM, bufor pierścieniowy dla zdarzeń i błędów, 
wyświetlacz LCD, 4 x 20 znaków, tryb oszczędzania energii IDLE, obsługiwany za 
pomocą pióra magnetycznego z automatyczną dezaktywacją elementów elektronicz-
nych. Aktywacja za pomocą timera, klucza, Bluetooth lub impulsu zewnętrznego. 

2 x mA 

Porty I/O (Xe) (zwiększone bezpie-
czeństwo) do użytku w strefie za-
grożonej wybuchem (strefa 1)   

0/4-20 mA 

Bluetooth Class 2 

Bluetooth Class 2 (2.5 mW / ca. zasięg 
10 m) 3.5 dBm 
UART Logic Level, 300-921.6 k BdUART 
Logic Level, 300-921.6 k Bd 

RS 232 Uo:12V; Io: 300mA, 9600Baud 

Impulsowe wejście sygnału zdarzeń 

Wyjście NAMUR 
Wyjście alarmowe 

Bezpotencjałowe 24 V AC / DC, 500 mA 
(opcja) 

Software  

Napęd, 5 programów z pełnymi ustawieniami, pamięć zdarzeń i błędów, rejestrowanie 
danych i przesyłanie za pomocą Bluetooth, 
6 programów może być przyporządkowanych w trybie sekwencji zdarzeń, sekwencje 
i pojedyncze programy mogą być powtarzane w pętli z ustawialnymi powtórzeniami 
od 1 do ∞. 

GSM / GPRS 
Opcjonalny modem EX EMGSM2.2 (wymagany do stref zagrożonych wybuchem, 
zgodnie z klasyfikacją) 
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5. Automatyczne pobieraki prób 

Basic  solid     
Automatyczny próbopobierak 

Basic solid to sprawdzony, automatyczny próbopobierak do 

pobierania próbek płynów w zależności od czasu, objętości, zda-

rzeniowo lub proporcjonalnie do przepływu. Oprócz ustalonych 

programów poboru oraz możliwości indywidualnego programu 

pobierania próbek, próbopobierak Basic solid posiada zintegrowa-

ny, aktywny układ chłodzenia i ogrzewania. Specjalny system 

wentylacji zapewnia równomierne chłodzenie do 4°C. Domyślnie 

próbkowanie za pomocą pompy perystaltycznej (opcjonalnie próż-

niowo / ciśnieniowo i inne). 

 wytrzymała obudowa ze stali nierdzewnej 

(AISI 304, opcjonalnie AISI 316 lub z tworzywa 

sztucznego) 

 szafa chłodnicza i grzewcza pokryta epoksy-

dowym lakierem ochronnym 

 obrotowy dystrybutor z dozowaniem bezpo-

średnim lub dystrybutor talerzowy 

(opcjonalnie XY) 

 różne wielkości butelek: 

 24 x 1 litr 12 x 1 litr 

 12 x 2.5 litra 12 x 1.8 litra i inne 

 butelki z PE lub szklane 

 teleskopowe prowadnice (opcjonalnie) 

 program czyszczenia całej linii ssącej dla 

wersji z pompą perystaltyczną (woda do tem-

peratury 60 ° C) 

 mała prędkość pobierania regulowana pompą 

perystaltyczną do powolnego dozowania 

(opcjonalnie dozowanie ciśnieniowe) 

 prosta obsługa np. zmiana węża pompy wcią-

gu 2 minut 

 węże mogą być wykonane z różnych materia-

łów 

 dostępy z dodatkową ochroną pompy 

 odmierzone pobieranie środka czyszczącego 

 wewnętrzny interfejs RS 232 
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5. Automatyczne pobieraki prób 

Dane techniczne:                                       Basic solid: 

Obudowa Trwała stal nierdzewna AISI 304 (opcjonalnie AISI 316 lub z tworzywa sztucznego) 

Próbkowanie 
W zależności od czasu, objętości, zdarzeniowo lub proporcjonalnie do przepływu 
(przepływ proporcjonalny jedynie w wersji z pompą perystaltyczną) 

Stopień ochrony obudowy Całość IP65 

Zakres temperatur pracy -20°C do 40°C 

Dane elektryczne 
Napięcie znamionowe 230 V ±10% / 50 Hz 

Max. pobór mocy 450 VA 

Wymiary 
(WXHXD) 750 x 1250 x 680 mm 

waga 
ok. 130 kg (w zależności od wyposaże-
nia) 

Metoda pobierania próbek 
Pompa perystaltyczna z bezdotykową detekcją wody (inne na zamówienie np. optycz-
ne) Opcja: ciśnieniowo / podciśnieniowo, zawór dozujący wodę i inne 

Prędkość ssania Vm ≥ 0.5 m/s EN 25667 (ISO 5667) 

Elementy mokre 

Wąż ssący 
PVC wzmocnione tkaniną (różne materia-
ły na życzenie) 

Wąż pompy Silikon (różne materiały na życzenie) 

Elementy złączne węży PA 

Rura wlotowa PVC (różne materiały na życzenie) 

Dystrybutor PS (różne materiały na życzenie) 

Elementy ssące AISI303 (V2A 1.4305) 

Wykrywanie wody 
Bezkontaktowe (wewnętrzna rura PCV) 
(różne materiały na życzenie) 

Butelki HDPE lub szkło 

Dystrybutor / konfiguracja butelek Okrągły dystrybutor/ bezpośredni lub pośredni z tablicą rozdzielczą (opcjonalnie XY) 

Wąż ssący 
Ø 9 mm (Różne wersje dostępne na życzenie) 

Max. długość 20 m (Różne wersje dostępne na życzenie) 

Wysokość zasysania 6 m (opcjonalnie do 8 m) 

Objętość próbki 10 ml do 25000 ml w zależności od wybranych pojemności butelek 

Sterownik 

Mikroprocesor 2 MB, pamięć EEPROM, bufor pierścieniowy dla zdarzeń i błędów,  
wyświetlacz LCD, 4 x 20 znaków, obsługa za pomocą wodoodpornej klawiatury mem-
branowej. 
Zapamiętane programy, komunikaty o błędach, zdarzeniach, czas rzeczywisty pozo-
stają w pamięci RAM przez 10 lat nawet po awarii zasilania. 

Port I/O 

mA 0/4-20 mA 

Wejście impulsowe / zdarzeniowe 
Bezpotencjałowe (min. 50ms) (ustawiana 
na- / wył-opóźnienie 0-120 s), styki 230 V, 
5 A omowe 

RS 232 Tak (opcjonalnie) 

Wyjście sygnału błędów Bezpotencjałowe (opcjonalnie) 

Wejście sterujące 3 (możliwość opcji) 

Wyjście sterujące 2 (możliwość opcji) 

Software   

Napęd, 5 programów z pełnymi ustawieniami, pamięć zdarzeń i błędów, rejestrowanie 
danych poprzez RS232, do 6 programów może być przyporządkowanych w trybie 
sekwencji zdarzeń, sekwencje i pojedyncze programy mogą być powtarzane w pętli 
z ustawialnymi powtórzeniami od 1 do ∞. 
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5. Automatyczne pobieraki prób 

NeMo EX solid industrie 
Stacjonarny automatyczny próbopobierak przemysłowy  do  miejsc zagrożonych wybuchem 

NeMo Ex solid industrie to automatyczny próbopobierak ze 

stali nierdzewnej z certyfikatem ATEX (II 2G IIB T4) z chłodze-

niem / ogrzewaniem oraz zintegrowanym system telemetrii / reje-

stracji danych. Urządzenie pobiera próbki płynów w zależności od 

objętości, zdarzeniowo lub proporcjonalnie do przepływu 

(pobieranie próbek w zależności od przepływu proporcjonalnego  

tylko z wykorzystaniem pompy perystaltycznej). Może posiadać 

certyfikat ATEX WLAN oraz modem GPS. Możliwe uaktualnianie 

oprogramowania online. 

 wytrzymała obudowa ze stali nierdzewnej 

(AISI 316 Ti) 

 samonośna rama z 4 drzwiami i zdejmowa-

nym panelem 

 wszystkie wewnętrzne elementy, takie jak 

komora chłodzenia, wiadro wykonane ze stali 

nierdzewnej i pokryte powłoką epoksydową 

 automatyczne płukanie komory próbopobie-

raka w interwałach czasowych oraz po uru-

chomieniu programu 

 butelki szklane 4 x 10 l , automatyczne opróż-

nianie z rozpoznawaniem położenia oraz po-

jemnik zbiorczy PVDF 1x40 l z kranem spu-

stowym, wszystkie butelki z homogenizato-

rem zgodnym z normą DIN 38402 

 laminowana plastikowa szuflada z teleskopo-

wymi prowadnicami z wysokiej jakości stali 

nierdzewnej 

 zewnętrzny przełącznik pomiędzy pobiera-

niem próbek w zależności od czasu i przepły-

wu 

 certyfikat bezpieczeństwa TÜV - ATEX II 2 G 

Ex d oraz IIB T4, przystosowanie do pracy w 

środowisku zagrożonym wybuchem (ATEX 

Strefa 1,2) 

 0bsługa protokołów poprzez 2 x RS232 i 1 x 

RS485 

 posiada wewnętrzny Interfejs 10BASE-T 10 

Mbits/Sec oraz wtyczka 8P8C (RJ45) z GPRS 

i WLAN AP 

 Modbus, opcjonalnie PROFIBUS 

 protokoły http i ftp 

 funkcjonowanie jako serwer WWW 

 rejestrowanie danych: zapis wartości pomia-

rowych i zdarzeń, MIN / MAX wartości wstęp-

nie przetworzone, wartości średnie 

 wysyłanie alarmów za pomocą zdefiniowa-

nych wiadomości tekstowych 
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5. Automatyczne pobieraki prób 

Dane techniczne:                                       NeMo Ex solid industrie: 

ATEX II 2G IIB T4 

Stopień ochrony obudowy Całość IP54 

Wymiary (BxHxT); waga 1550 / 1995 / 1160 mm; 350 kg (w zależności od wyposażenia) 

Zakres temperatur pracy -20°C – +40°C 

Zasilanie zewnętrzne 

Zasilanie pompy 
Prąd trójfazowy 380/400 V, 50 Hz, 1,5kW, 
10 A (bezpiecznik) 

Zawór 230V, 6,3 A (bezpiecznik) 

Przełącznik Bezpotencjałowy (przynajmniej 50 ms) 

Zewnętrzne wejścia sterujące 

Przepływ proporcjonalny 0(4)...20 mA 

Wejście zdarzeń Bezpotencjałowy (przynajmniej 50 ms) 

Wejście impulsowe Bezpotencjałowy (przynajmniej 50 ms) 

Zewnętrzna ochrona przed przepełnie-
niem 

Bezpotencjałowy (przynajmniej 50 ms) 

Opcjonalny sygnał błędu  

Sterownik Pamięć RAM 128 KB, akumulator do buforowania zegara czasu rzeczywistego 

Porty I/O (Xe) (zwiększone bezpie-
czeństwo) do użytku w strefie za-
grożonej wybuchem (strefa 1)   

1 x RS485 Zwiększone bezpieczeństwo 

2 x RS232 Zwiększone bezpieczeństwo 

1 x RJ45 Zwiększone bezpieczeństwo 

Ochrona przed wysokim napięciem 
Filtr dolnoprzepustowy 
Zabezpieczenie boczną siatką 

Rejestrator danych 

Zapis wartości pomiarowych i zdarzeń - wartości Min/Max, wartości średnie, wartości czasowe  ustawiane w sekundach, minu-

tach i godzinach 

 

Zintegrowana technologia pomiarowa 

Ultradźwiękowy pomiar poziomu, pomiar temperatury medium i temperatury próbki w komorze. Pomiar przepływu (MID) 

Możliwość rozbudowy o pomiar pH, ORP, konduktywności, O2, Temperatury 

Ochrona przed przepełnieniem 

 

Alarm 

Regulowany czas poboru, dowolnie zdefiniowany tekst alarmu ze zintegrowanym przetwarzaniem danych, wzajemnie powią-

zane wysyłanie wiadomości do różnych użytkowników (maksymalnie 64) 

 

Komunikacja 

Wysyłanie wiadomości sms oraz e-mail za pośrednictwem różnych sieci. Transfer danych bieżących oraz historycznych na 

serwer FTP faktyczne / historycznych. System kontroli danych Scalarvis. Protokół komunikacyjny: Modbus, opcjonalnie PRO-

FIBUS. 
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6. Aparatura meteorologiczna i hydrometryczna 

TRwS 204/504/205/405 
Deszczomierz wagowy 

Deszczomierz TRwS - służy do pomiaru opadów metodą wagową, która 

została rekomendowana dla służb meteorologicznych przez Światową 

Organizację Meteorologiczną (WMO). Metoda ta pozwala uzyskać najbar-

dziej miarodajne dane, nie powoduje przesunięcia wyników pomiaru 

w czasie oraz powoduje, że deszczomierz pracujący w oparciu o pomiar 

wagi jest praktycznie bezobsługowy. Zaletami deszczomierza TRwS są 

bardzo duża dokładność, obsługa dwóch protokołów komunikacyjnych, 

wyjścia impulsowego oraz podgrzewany wlot. 

 bardzo duża dokładność 

 bezobsługowość 

 równoległa praca wyjścia impulsowego i wybranego protokołu 

cyfrowego 

 kompensacja wpływu wiatru i temperatury 

 zaawansowane filtrowanie 

 ogrzewany wlot 

Podgrzewany wlot  - powierzchnia wlotu deszczomierza przyjęta do pomiarów między innymi w Polsce i większości 

krajów europejskich wynosi 200 cm². W czasie wystąpienia niskiej temperatury powietrza może się zdarzyć, że woda osadza-

jąca się na brzegu wlotu zamarznie zmniejszając w ten sposób jego powierzchnię. Tym samym zostanie ograniczona zostanie 

ilość wpadającej do niego wody, co już bezpośrednio przełoży się na zaniżenie pomiaru. Z tego powodu w deszczomierzu 

TRwS zastosowano grzałkę podgrzewającą wlot, gdy temperatura powietrza spadnie poniżej 5°C.  

Kompensacja wpływu czynników ze-

wnętrznych - element ważący deszczomie-

rza stanowi bardzo precyzyjny tensometr, 

którego praca może zostać zakłócona przez 

dwa czynniki zewnętrzne. Pierwszym z nich 

jest temperatura wpływająca na wynik po-

miaru wagi w sposób liniowy. Dlatego też 

równolegle z pomiarem wagi prowadzony 

jest pomiar temperatury, którego wyniki 

służą do prowadzonej w czasie rzeczywi-

stym korekty pomiarów. Drugim negatyw-

nym czynnikiem jest wpływ wiatru, który 

powoduje drgania deszczomierza, do jego 

eliminacji służy wyspecjalizowany algorytm 

zaimplementowany w oprogramowaniu 

Deszczomierza. 
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6. Aparatura meteorologiczna i hydrometryczna 

 

 Deszczomierze serii TRwS 

Typ 

TRwS204 TRwS504 TRwS205 TRwS405 

Powierzchnia wlotu 200 cm2 500 cm2 200 cm2 400 cm2 

Pojemność zbiornika (mm opadu) 750 mm 250 mm 1500 mm 750 mm 

Dokładność 0,1% 

Maksymalne natężenie opadu 120 mm/min 

Rozdzielczość 0,001 mm 

Element mierzący mostek tensometryczny 

Zasilanie 8 - 24V DC/ max 15 mA 

Zasilanie ogrzewania 10 - 15 VDC/ max 1 – 2 mA 

Styk wyjścia (1/ 0.1/ 0.01 mm) Umax=30V, Imax=300mA 

Wyjścia RS485 lub SDI12 

Wymiary (śr. x wys.) 360x540 mm 360x380 mm 385x650 mm 385x610 mm 

Waga 8,0 kg 9,5 kg  

Temp. pracy -35 do +70°C 

Wilgotn. w czasie pracy 0-100% 

Stopień ochrony IP65 

Opcje:   

Pomiar temperatury powietrza -35 do 70°C (±0.5°C) 

Oszacowanie prędkości wiatru dodatkowy pomiar 

Osłona od wiatru tak 
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6. Aparatura meteorologiczna i hydrometryczna 

Ta, Tws, P-TRh 
Cyfrowe sondy meteorologiczne 

Cyfrowe sondy meteorologiczne przeznaczone są do współpracy 

z systemem automatycznych stacji pogodowych firmy MPS System. Za-

leżnie od konfiguracji mogą służyć do pomiaru temperatury powietrza; 

temperatury wody lub gleby; temperatury powietrza, ciśnienia i wilgotności 

względnej. Każda z sond może zostać dostarczona z wyjściem cyfrowym 

RS485 lub SDI12. 

 bardzo duża dokładność 

 bezobsługowość 

 dwa protokoły cyfrowe do wyboru 

 kalkulacja punktu rosy 

 uśrednianie  minutowe 

 

Typ sondy 

Ta Tws P-TRh 

Temp. powietrza 
Temp. wody/
gleby 

Ciśnienie 
Temp. powie-
trza 

RH 

Zakres pomiaru -35 do 70°C 500 - 1100 hPa -35 do 70°C 0 do100% 

Dokładność ±0,1°C ±0,5°C ±150 Pa ±0,1°C 
±1,8% 
(10÷90%) 

Rozdzielczość 0,01°C 2 Pa 0,01°C 0,1% 

Zasilanie 5÷24VDC/ 0.7 mA @ 12 V 

Wyjście cyfrowe RS485/SDI12 

Wymiary (śr. x dł.) 20x80 mm 20x90 mm 25x80 mm 

Waga 70 g 

Stopień ochrony IP66 IP68 IP64 
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6. Aparatura meteorologiczna i hydrometryczna 

RQA6 
Detektor deszczu  

Czujnik RQA6 służy do wykrywania opadu oraz określa-

nia względnej intensywności opadów poprzez podanie infor-

macji o procentowym wystąpieniu opadu w ciągu jednej 

minuty. Zaawansowane oprogramowanie skutecznie elimi-

nuje wpływ temperatury oraz zanieczyszczeń.  

 łatwa obsługa 

 długookresowa stabilność 

 konfigurowalny 

 małe zużycie energii 

 ogrzewanie zapobiegające oblodzeniu 

Element pomiarowy czujnik pojemnościowy 

Względny zakres inten-
sywności opadu 

0 - 100% 

Czas  opadu (cykl pomia-
rowy) 

0 - 60 s 

Zasilanie 10 - 30 VDC 

Zużycie energii  maks. 30 mA 

Ogrzewanie  9 - 30 VDC; 30Ω; 15 W 

Wyjście cyfrowe RS485 izolowane optycz-
nie 

Wyjście logiczne Przekaźnik elektroniczny 
 Umax=30 V; Imax=300 
mA 

Wyjście analogowe (0-1) V~0 - 100% zakresu 

Temp. pracy -35°C do +70°C  

Wilgotn. pracy 0 - 100% 

Temp. przechowywania -50°C do +85°C   

Stopień ochrony IP66 

Wymiary (śr x wys.) 80 x 55 mm 

Waga 0,35 kg 

Przykładowy wynik pomiaru 
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6. Aparatura meteorologiczna 

SwS3 
Czujnik grubości pokrywy śnieżnej 

Czujnik SWS3 - służy do ultradźwiękowego pomiaru grubości pokry-

wy śnieżnej. Urządzenie to posiada możliwość eliminacji wpływu 

wiatru, temperatury oraz nierówności powierzchni śniegu. Komunika-

cja realizowana jest przez analogowe wyjście napięciowe oraz cyfro-

we wyjście RS485. 

 łatwa obsługa 

 wytrzymała przemysłowa obudowa 

 małe zużycie energii 

 ogrzewanie zapobiegające oblodzeniu 

 niewielka waga 

Element pomiarowy przetwornik piezoelek-
tryczny Ø36 mm 

Zakres pomiaru 0,4 - 5 m 

Rozdzielczość 1 cm 

Dokładność ±2 cm 

Zasilanie 8 - 30 VDC 

Zużycie energii  maks. 70 mA 

Ogrzewanie  8 - 15 VDC; maks. 1A 

Wyjście cyfrowe RS485 izolowane optycz-
nie 

Wyjście analogowe (0-1) V~0 - 100% zakresu 

Temp. pracy -35°C do +70°C  

Wilgotn. pracy 0 - 100% 

Temp. przechowywania -50°C do +85°C   

Stopień ochrony IP65 

Wymiary (śr. x wys.) 100 x 95 mm 

Długość kabla 3 m 

Waga 0,7 kg 
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6. Aparatura meteorologiczna i hydrometryczna 

KPS4 
System do analizy stanu nawierzchni drogi  

KPS4 to system stanowiący zespół czujników przezna-

czonych do monitorowania stanu nawierzchni drogi. Jego 

zadaniem jest ostrzeganie o potencjalnie niebezpiecznych 

sytuacjach drogowych związanych z wystąpieniem wody lub 

lodu na nawierzchni.   

 duża odporność mechaniczna 

 filtrowanie zakłóceń elektrycznych 

 minimalny zakres obsługi 

 wykonanie ze stali nierdzewnej 

 prognozowanie oblodzenia drogi 

 szerokie możliwości konfiguracji 

Przykładowy wynik pomiaru 

Elementy pomiarowe czujnik pojemnościowy 
termistory 

Pomiar temperatury na powierzchni gruntu 
oraz 5 cm pod 

Zasilanie 9 - 18 VDC 

Zużycie energii  maks. 120 mA dla 12 V 

Ogrzewanie  9 - 30 VDC; 30Ω; 15 W 

Wyjście cyfrowe RS485 izolowane optycz-
nie 

Wyjścia alarmowe 2x Umax=30 V; 
Imax=300 mA 

Temp. pracy -35°C do +70°C  

Długość kabla 15 m 

Wilgotn. pracy 0 - 100% 

Temp. przechowywania -50°C do +85°C   

Stopień ochrony IP68 

Wymiary (śr x wys.) 70 x 50 mm 

Waga 0,7 kg 



60 

 

BMsonic Biotechnika s.c. 
ul. Krzywa 30,05-092 Łomianki 
www.bmsonic.com.pl 

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

email: bmsonic@bmsonic.com.pl 

6. Aparatura meteorologiczna i hydrometryczna 

MPS5 SCU 
Rejestrator danych  

Rejestrator MPS5 SCU - jest urządzeniem zbierającym dane 

z  podłączonych czujników i przesyłającym je do systemu nadrzęd-

nego. Wyposażony on jest we własną pamięć, oprogramowanie 

umożliwiające obsługę alarmów, zegar czasu rzeczywistego. Modem 

GSM umożliwia nie tylko przesył danych, ale także zdalną diagnosty-

kę i konfigurację urządzenia.  

 wbudowany modem 

 wytrzymała przemysłowa obudowa 

 małe zużycie energii 

 niewielkie zużycie energii 

 zdalna diagnostyka i konfiguracja  
Dla czujników z wyjściem RS485, RS232, cyfrowym 

Interfejs GPRS, TCP/IP, GSM-
CSD, GSM-SMS, RS485, 
RS232 

Alarmy Konfigurowalne przez 
użytkownika. SMS. 

Pamięć 2 MB 

Zasilanie 12 - 24 VDC 

Zużycie energii  2 mA (stan uśpienia); 
maks. 600 mA 

Komunikacja GPRS (multislot klasa 10; 
klasa B; wzmocnienie 
AEC; redukcja szumów; 
TCIP/IP; SMTP; FTP; 
HTTP) 
GSM (CSD maks. 14,4 
kbps; SMS) 

Temp. pracy -35°C do +70°C  

Wilgotn. pracy 0 - 85% 

Temp. przechowywania -50°C do +85°C   

Stopień ochrony IP30 

Wymiary 105 x 90 x 58 mm 

Waga 0,1 kg 

Szerokie  zastosowań - oprogramowanie rejestrato-

ra MPS5 SCU w sposób szczególny predysponuje go 

do zastosowań w systemach związanych z pomiarami 

meteorologicznymi. Jego możliwości konfiguracyjne 

sprawiają, że  może być stosowany jako element 

w automatycznych stacjach pogodowych realizujących 

swoje zadania w klimatologii, systemach ostrzegania 

powodziowego, gospodarce wodno-kanalizacyjnej, 

infrastrukturze miejskiej,  kalibracji radarów meteorolo-

gicznych. 
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6. Aparatura meteorologiczna i hydrometryczna 

SD9 
Czujnik usłonecznienie  

SD9 - czujnik usłonecznienia przeznaczony  do pomiaru czasu 

bezpośredniego padania promieni słonecznych w danym okre-

sie (1 lub 10 minut).  Podgrzewana obudowa eliminuje ryzyko 

zeszronienia lub zasypania śniegiem elementów pomiarowych. 

Do  komunikacji służy wyjście stykowe oraz cyfrowe. 

 łatwa obsługa 

 wytrzymała przemysłowa obudowa 

 małe zużycie energii 

 ogrzewanie zapobiegające oblodzeniu 

 niewielka waga 

Element pomiarowy diody półprzewodnikowe 

Zakres pomiaru 600 - 1050 nm 

Wartość progowa 120 W/m² 

Kąt widzenia 120° 

Zasilanie 8 - 30 VDC 

Zużycie energii  maks. 50 mA 

Ogrzewanie  0,7 A 

Wyjście cyfrowe RS485 izolowane optycz-
nie 

Wyjście kontaktowe Umax=30 V; Imax=300 
mA 

Temp. pracy -35°C do +70°C  

Wilgotn. pracy 0 - 100% 

Temp. przechowywania -50°C do +85°C   

Stopień ochrony IP65 

Wymiary (śr. x wys.) 87 x 82 mm 

Długość kabla 3 m 

Waga 0,6 kg 
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6. Aparatura meteorologiczna i hydrometryczna 

APwS, AHwS, AimS 
Automatyczne stacje pogodowe  

Automatyczne stacje pogodowe - produkcji MPS System 

to kompletne zestawy urządzeń przeznaczonych do pomia-

rów opadów, stanu i parametrów wód powierzchniowych 

oraz kontroli imisji. W skład stacji wchodzą czujniki pomiaro-

we, rejestrator, oraz wszelkie konieczne do uruchomienie 

elementy elektryczne i mechaniczne, jak na przykład zasi-

lacz, maszty, obudowa itp. Każda ze stacji zależnie od kon-

figuracji może pracować jako jednostka o zasilaniu autono-

micznym, np. z panelu fotowoltaicznego. 

 duża odporność mechaniczna 

 filtrowanie zakłóceń elektrycznych 

 minimalny zakres obsługi 

 wykonanie ze stali nierdzewnej 

 prognozowanie oblodzenia drogi 

 szerokie możliwości konfiguracji 

APwS - automatyczna stacja do pomiaru opadów at-

mosferycznych: 

 

Deszczomierz  

Rejestrator z modemem (MPS5) 

Możliwość konfigurowania alarmów  

Moduł zarządzania zasilaniem  

Zasilacz 

AimS - automatyczny system monitorowania imisji 

 

Monitorowanie ilości ozonu, CO, NOx, pyłów 

Opcjonalnie inne pomiary meteorologiczne  

Zdalne sterowanie oraz obsługa za pośrednictwem stacji 

centralnej  

Oprogramowanie zgodne z Windows  

Baza danych, generowanie alarmów  

Prezentacja danych w formie tabelarycznej oraz graficznej 

Moduł zarządzania zasilaniem  

Zasilacz 

AHwS - automatyczna stacja hydrologiczna” 

 

Deszczomierz 

Czujniki temperatura wody i powietrza oraz jakość wody  

Rejestrator z modemem (MPS5) 

Możliwość konfigurowania alarmów  

Moduł zarządzania zasilaniem  

Zasilacz 

Met Viev, Db Viev, ASTA - oprogramowanie do zbierania, obróbki i administrowania danymi zebranymi ze stacji pogo-

dowych. Programy te tworzą kompletny pakiet narzędzi zdolnych do obsługi w pełnym zakresie nawet najbardziej rozbudowa-

nych systemów.  
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Dipper PT 

Zakres pomiaru poziom: 2; 10; 20; 40; 100; 200 (lub na zamówienie) 

temperatura: -5 do +50°C 

Dokładność poziom: ±0,05% 

temperatura: 0,3° lub  0,1°C (opcja) 

Pamięć 8 MB (560 tys. zapisów) 

Komunikacja RS485; Bluetooth (opcja) 

Zasilanie wymienne baterie litowe, typ C, 4 x 1,5 V 

czas pracy 8-10 lat przy pomiarach co 60 minut 

Temperatura pracy -25 do +70°C 

Interwały pomiarów 30 s - 99 godzin (lub od 1 s -  opcja) 

Materiał obudowy aluminium 

Wymiary (śr. x dł.) 35 mm x 345 mm 

Stopień ochrony IP68 

SlimCom 3G 

Komunikacja GSM 850/900/1800/1900 MHz (ftp, SMS) 

Alarmy SMS lub faks na 8 wybranych numerów 

Zasilanie wymienne baterie 4 x 1,5 V, typ C 

czas pracy 1 rok przy jednej transmisji dziennie 

opcja: 4 x 3,6 V czas pracy 8 lat (warunki jak wyżej) 

Temperatura pracy -25 do +70°C 

Materiał obudowy aluminium 

Wymiary (śr. x dł.) 35 mm x 380 mm (+40 mm antena) 

Stopień ochrony IP67 

Dipper PT + SlimCom 3G to zespół urządzeń służących do zbierania, 

rejestracji i przesyłania do odbiorcy danych dotyczących poziomu i tempe-

ratury wód gruntowych. Pierwszą jego część stanowi sonda hydrostatyczna 

z wbudowanym rejestratorem danych Dipper PT, drugą natomiast modem 

GSM SlimCom 3G. Oba urządzenia zasilane są za pomocą standardowych 

baterii typu C, których żywotność, zależnie od czynników zewnętrznych 

oraz częstotliwości pomiarów i transferu danych, sięgać może nawet do 

8 lat. Oba urządzenia dzięki swojej budowie przystosowane są do pracy 

w piezometrach o średnicy już od 50 mm (2”). 

Dipper PT + SlimCom 3G 
Hydrostatyczna sonda poziomu wód gruntowych, rejestrator, modem GSM 

6. Aparatura meteorologiczna i hydrometryczna 
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6. Aparatura meteorologiczna i hydrometryczna 

Parametr MPS-D3 
MPS-D8 

Qualilog-8 

MPS K-16 

Qualilog-16 
Zakres 

Min. Ø 2” 2” 4” - 

Poziom ✓ ✓ ✓ 0-200 m 

Temperatura ✓ ✓ ✓ -5 do +50°C 

Konduktywność 

- cząstki rozpuszczone 

- zasolenie 

-gęstość 

✓ ✓ ✓ 0-200 mS 

Tlen 

- nasycenie tlenem 
✓ ✓ ✓ 0-200000 mg/l 

pH ✓ ✓ ✓ 0-14 pH 

Potencjał redoks (ORP) ✓ ✓ ✓ -1200 mV - 1200 mV 

Amoniak ✓ ✓ ✓ 0,01 - 17000 mg/l 

Azotany*  ✓ ✓ 0,4 - 60000 mg/l 

Chlorki*  ✓ ✓ 1 - 35000 mg/l 

Jony amonowe*  ✓ ✓ 0,2—18000 mg/l 

Sód  ✓ ✓ 0,2 - 20000 mg/l 

Wapń*  ✓ ✓ 0,5 - 40000 mg/l 

Fluorki*  ✓ ✓ 0,2 - 20000 mg/l 

Potas*  ✓ ✓ 0,4 - 39000 mg/l 

Chlorofil  lub 

cyjanobakterie lub 

rodaminy 

  ✓ 

0,03 - 500 μg/l 

2 - 40000 ppb (PC) 

0,04 - 1000  μg/l 

Sygnał kontaktu z wodą ✓ ✓ ✓ - 

Mętność  ✓ ✓ 0 - 1000 NTU 

Maks. ilość parametrów 7 13 17 - 

* - pomiary wymagające sondy ORP lub pH 

Urządzenia serii MPS oraz Qualilog przeznaczone są do pomiaru parametrów i poziomu 

wód gruntowych oraz powierzchniowych. W najbogatszej wersji mierzą i rejestrują one 

aż do 17 różnych parametrów. Oprócz rejestratorów Qualilog dostępny jest szereg in-

nych rozwiązań począwszy od rejestratorów z modemem GSM w formie głowic monto-

wanych na piezometrach po autonomiczne boje z zasilaniem solarnym przeznaczone do 

pomiaru parametrów wód powierzchniowych. 

MPS-D3/D8/K16 + Qualilog - 8/16 
Sondy poziomu oraz jakości wód gruntowych, rejestrator, modem GSM 



65 

 

BMsonic Biotechnika s.c. 
ul. Krzywa 30,05-092 Łomianki 
www.bmsonic.com.pl 

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

email: bmsonic@bmsonic.com.pl 

6. Aparatura meteorologiczna i hydrometryczna 

KLL, KLL-T, KLL - Mini - kontaktowe mierniki poziomu wód gruntowych 

stanowiące rozwinięcie idei świstawki studziennej. Dzięki zasilaniu bateryj-

nemu każde z urządzeń posiada sygnalizację akustyczną oraz świetlną 

kontaktu sondy z wodą. Wartość pomiaru może zostać odczytana ze skali 

umieszczonej na taśmie. Zależnie od wersji możliwy jest także pomiar tem-

peratury. Do wszystkich urządzeń dostępny jest cały szereg akcesoriów 

począwszy od specjalizowanych sond poprzez akumulatorowy napęd elek-

tryczny, a skończywszy na torbach. 

KLL, KLL - T, KLL - Mini 
Kontaktowe mierniki poziomu wód gruntowych 

 KLL-T KLL KLL - Mini 

Kabel 2 żyły, płaski, podziałka 2 żyły, podziałka 2 żyły, płaski, podziałka 

Zasilanie 6 VDC (4 x 1,5 V) 6 VDC (4 x 1,5 V) 3 VDC (2 x 1,5 V) 

Czas pracy 
ok.1000 godz. 

50 godz. z podświetleniem 
- ok.250 pomiarów 

Dokładność 
temp.: 0,10°C 

poziom: 1 cm/30 m 
1 cm/100 m < 1cm 

Zakres 30 - 500 m 
15 - 500 m; 

na zamówienie do 1000 m 
10 - 15 m 

Wyświetlacz 1 linia x 8 znaków - - 

Temp. pracy -15 do + 50°C - - 

Temp. przechowywania -40 do + 80°C - - 

Stopień ochrony IP62/IP68 - - 

Rama aluminium aluminium - 

Bęben tworzywo sztuczne tworzywo sztuczne tworzywo sztuczne 

Wymiary 400 x 570 x 330 mm - Ø140 mm 
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7. Sterowanie przepływem 

Stebatec TT 
Sterowanie przepływem wód deszczowych i ścieków 

Stebatec TT służy do regulacji i sterowania przepły-

wem ścieków oraz wód deszczowych w kanale częściowo 

wypełnionym. Jest to zintegrowany zespół trzech urzą-

dzeń, na który składają się: kalibrowany odcinek pomiaro-

wy, ultradźwiękowy przepływomierz typu Transit Time 

oraz  napędzana pneumatycznie klapa. Urządzenie mie-

rzy przepływ z bardzo wysoką dokładnością w szerokim 

zakresie pomiarowym. System w przeciwieństwie do in-

nych rozwiązań z zabudowanym korytem pomiarowym nie 

generuje strat hydraulicznych. Działa prawidłowo również 

przy niewielkich przepływach. Stebatec TT posiada skali-

browany przepływomierz, co potwierdzone jest certyfika-

tem. Może być również wyposażony w obudowę antyodo-

rową. Dodatkowymi zaletami są łatwy montaż i demontaż 

w środowisku mokrym lub suchym, bez przerywania pracy 

kanału oraz prosta obsługa. 

Pneumatycznie sterowana klapa poprzez odpowiednie 

otwarcie lub przymknięcie zapewnia  możliwość uzyskania 

zaprogramowanego natężenia przepływu. Sterowanie 

klapą odbywa się za pomocą poduszki pneumatycznej, 

która w pozycji zamkniętej jest napełniona. Całkowite 

otwarcie klapy uruchamia program usuwania osadów. 

Stebatec TT może zostać dostarczony w dwóch wersjach 

wykonania. Wersja podstawowa posiada nie obudowany 

wypływ, natomiast wersja z obudową antyodorową może 

być stosowana w miejscach, gdzie wskazane jest zakrycie 

kanału w celu uniknięcia występowania przykrych zapa-

chów. 

 Sterowanie przepływem wód w kanałach bu-

rzowych i sanitarnych 

 Regulowanie ilości ścieków dopływających 

i odpływających z oczyszczalni ścieków 

 Retencjonowanie wody w sieci 

 Sterowanie procesem samooczyszczania 

kanalizacji 

 Wykrywanie i systematyczne usuwanie zanie-

czyszczeń 

(płukanie strumieniem uderzeniowym, elimi-

nacja zalegającego rumowiska)  

 Pomiar przepływu z dokładnością 1% 

 Zakres pomiarowy od 0,2 litra/sek 

 Funkcja  automatycznego usuwania osadów 

 Pomiar bardzo małych przepływów 

 Kontrola przepływu 

 Zdalne sterowanie 

Montaż urządzenia możliwy jest w istniejącej studzience 

lub komorze z użyciem prostych narzędzi. 

Regulator przepływu 

umocowany na linach 

Montaż w istniejącym kanale polega na wsunięciu płyty 

montażowej w uchwyt. Prawidłowo wykonany gwarantuje 

szczelność połączenia. 
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7. Sterowanie przepływem 

Siłownik pneumatyczny 

Przepływomierz Transit Time 

Czujniki przepływomierza 

Klapa 

Akumulator ciśnienia 

Klapa otwarta 

Klapa zamknięta 

Zakres pomiarowy : 0.2 – 5000 l/s (zależy od średnicy kanału) 

Zakres regulacji: 0.2 l/s i więcej  

Wymiary: 100 mm – 1500 mm  

Materiały: Polipropylen, metal V4A lub inne  

Uszczelki/podkładki: EPDM 

Zakres temperatur: 0 – 45 °C  

Zakres pH: 6 – 9 

Klasa ochrony: IP 68  

Zasilanie sprężonym powietrzem: Sprężarka z automatycznym odprowadzaniem wody 

Zasilanie:  230 V / 50 Hz / 10 A 

Standard z modemem GPRS, stałe łącze internetowe oraz technologia VPN 

Sygnał wyjściowy: 
4–20 mA: chwilowe natężenie przepływu i ustawiana 
wartość kontrolna, cyfrowe (aktywne/pasywne): pomiar 
ilości oraz 2x błędy 

Sygnał wejściowy: 
4–20 mA: zadana wartość kontrolna, cyfrowe (pływak): 
OTWARTY (zdalnie), ZAMKNIĘTY (zdalnie) 

START CZYSZCZENIA AUTOMATYCZNIE / MANUALNIE  

Komunikacja: 
RS485 (Modbus RTU/ASCII), RS232, ethernet 
(Modbus TCP)  Linkup możliwy poprzez GPS 

Łącza VPN do zdalnej obsługi przez STEBATEC (wymagane łącze internetowe GPRS)  

Schemat połączeń: na życzenie 
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7. Sterowanie przepływem 

Stebatec TT z obudową antyodorową 

Stebatec TT z wypływem nieobudowanym 

NW (mm) a (mm) b (mm) c (mm) 

200 1520 670 380 

250 1900 840 450 

300 2280 1000 510 

350 2660 1150 570 

400 3040 1300 630 

500 3800 1640 750 

 
 

a (mm) b (mm) c (mm) d (mm) 

200 1140 320 560 470 

250 1430 450 700 525 

300 1710 540 840 575 

350 2000 630 980 645 

400 2280 720 1120 720 

500 2850 900 1400 850 

600 3420 1080 1680 1020 

700 3990 1260 1960 1190 

800 4560 1440 2240 1360 
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7. Sterowanie przepływem 

Stebatec EF 
Sterowanie przepływem wód deszczowych i ścieków 

Stebatec EF służy do regulacji i sterowania przepływem 

ścieków oraz wód deszczowych w przewodach całkowicie wy-

pełnionych. Jest to zintegrowany zespół trzech urządzeń, na 

który składają się: kalibrowany odcinek pomiarowy, przepływo-

mierz elektromagnetyczny oraz  napędzana pneumatycznie 

klapa. 

Pneumatycznie sterowana klapa zapewnia całkowite wypełnie-

nie przewodu i ograniczenie przepływu do zaprogramowanej 

maksymalnej wartości natężenia. Klapa sterowana jest za po-

mocą poduszki pneumatycznej. Napełnienie poduszki powoduje 

zamknięcie klapy. Całkowite otwarcie klapy uruchamia usuwanie 

osadów. 

Przy małej ilości ścieków, kiedy przepływ jest mniejszy niż prze-

pustowość odcinka, układ przełącza się na automatyczną kon-

trolę zapewniającą całkowite wypełnienie przewodu (o ile funk-

cja ta jest włączona). 

Klapa sterowana za pomocą sygnału ze zintegrowanego czujni-

ka hydrostatycznego otwiera się w takim zakresie, aby kanał 

pozostawał w pełni wypełniony. Gwarantuje to prawidłowe dzia-

łanie przepływomierza elektromagnetycznego. 

Poziom całkowitego wypełnienia  

 Rurociągi całkowicie wypełnione 

 Sterowanie przepływem wód w kanałach 

burzowych i sanitarnych 

 Regulowanie ilości ścieków dopływają-

cych i odpływających z oczyszczalni 

ścieków 

 Retencjonowanie wody w sieci 

 Sterowanie procesem samooczyszczania 

kanalizacji 

 Wykrywanie i systematyczne usuwanie 

zanieczyszczeń (płukanie strumieniem 

uderzeniowym, eliminacja zalegającego 

rumowiska)  

 Pomiar przepływu 

 Funkcja  automatycznego usuwania osa-

dów 

 Zdalne sterowanie 

 Dostępny dla średnic od 80 do 1500 mm 
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7. Sterowanie przepływem 

Siłownik pneumatyczny 

Klapa zamknięta 

Przepływomierz 
elektromagnetyczny 

Punkty mocowania zawiesia 

Wieszak 

Kabel z przewodem ochronnym 

Klapa 

Sprężyna 

Kołnierz 

Śruby kołnierza 

Klapa otwarta 

Zakres pomiarowy : 0.2 – 5000 l/s (zależy od średnicy kanału) 

Zakres regulacji: 0.2 l/s i więcej  

Wymiary: 100 mm – 1500 mm  

Materiały: Polipropylen, metal V4A lub inne  

Uszczelki/podkładki: EPDM 

Zakres temperatur: 0 – 45 °C  

Zakres pH: 6 – 9 

Klasa ochrony: IP 68  

Zasilanie sprężonym powietrzem: Sprężarka z automatycznym odprowadzaniem wody 

Zasilanie:  230 V / 50 Hz / 10 A 

Standard z modemem GPRS, stałe łącze internetowe oraz technologia VPN 

Sygnał wyjściowy: 
4–20 mA: chwilowe natężenie przepływu i ustawiana 
wartość kontrolna, cyfrowe (aktywne/pasywne): pomiar 
ilości oraz 2x błędy 

Sygnał wejściowy: 
4–20 mA: zadana wartość kontrolna, cyfrowe (pływak): 
OTWARTY (zdalnie), ZAMKNIĘTY (zdalnie) 

START CZYSZCZENIA AUTOMATYCZNIE / MANUALNIE  

Komunikacja: 
RS485 (Modbus RTU/ASCII), RS232, ethernet 
(Modbus TCP)  Linkup możliwy poprzez GPS 

Łącza VPN do zdalnej obsługi przez STEBATEC (wymagane łącze internetowe GPRS)  

Schemat połączeń: na życzenie 


