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Q-Eye RADAR MT 
Zastosowanie 

Q-Eye Radar jest bezkontaktowym przepływomierzem do 
pomiarów w kanałach otwartych. Składa się z radarowego 
czujnika prędkości oraz ultradźwiękowego lub radarowe-
go czujnika poziomu napełnienia kanału. 
System przeznaczony jest do pracy ciągłej. Nadaje się do 
pomiarów przepływu w rzekach, kanałach otwartych 
a także do pomiaru przepływu ścieków komunalnych 
i przepływu wód deszczowych. Kompaktowa konstrukcja 
w połączeniu z bezkontaktową zasadą pomiaru umożliwia 
łatwą instalację oraz użytkowanie. 
Bezkontaktowa metoda pomiaru jest bardzo korzystna 
w wielu aplikacjach. Połączenie radarowej sondy prędko-
ści oraz ultradźwiękowej lub radarowej sondy poziomu 
zrewolucjonizowało pomiary w rzekach, kanałach otwar-
tych oraz pomiary ścieków. Połączenie radaru impulsowe-
go do mierzenia prędkości z ultradźwiękową lub radarową 
sondą poziomu umożliwia zdalny, bezkontaktowy pomiar 
przepływu w kanałach otwartych. 
Prędkość na powierzchni odchyla się najczęściej o ok. 10% 
od średniej prędkości w kanale. Firma HydroVision opra-
cowała Algorytm Różnic Skończonych umożliwiający pre-
cyzyjne określenie średniej prędkości na podstawie pręd-
kości zmierzonej na powierzchni. 

Zalety 

» Precyzyjny pomiar przepływu 
» Łatwa instalacja 
» Brak konieczności zatrzymywania przepływu 
» Pomiar w obydwu kierunkach 
» Brak konieczności okresowego czyszczenia sond 

(jak w przypadku czujników zanurzonych) 
» Zintegrowany czujnik nachylenia sondy (RV30) 
» Opcjonalnie dodatkowy zanurzony czujnik prędkości 
i poziomu 
» Brak konieczności kontaktu z wodą podczas instalacji 
 

Czujnik nachylenia 

Sonda radarowa RV30 wyposażona jest w zintegrowany 

czujnik nachylenia który po każdym pomiarze sprawdza 

ustawienie czujnika. Eliminuje to błędy powstające pod-

czas instalacji lub niezamierzonego przesunięcia sondy. 

Dzięki tej opcji wykluczane są główne błędy pomiarowe. 

Dodatkowy czujnik rozkładu 
prędkości 
Dzięki dodatkowemu, opcjonalnemu czujnikowi rozkładu 

prędkości oraz czujnikowi poziomu system może być rów-

nież stosowany w sytuacjach, gdzie przepływ zmienia się 

z przepływu swobodnym zwierciadłem na przepływ prze-

wodem całkowicie wypełnionym (np. w kanalizacji ścieko-

wej i deszczowej). 

Instalacja 

Maksymalna dopuszczalna wysokość instalacji nad po-

wierzchnią wody wynosi 30 m (RV30) oraz 10 m (RV11). 

Minimalna odległość od powierzchni wody w kierunku 

transmisji 0,5 m (RV30) oraz 0,2 m (RV11). 



 Informacje techniczne 

Q-Eye Radar jest nowej generacji przepływomierzem do pomiarów 
w kanałach otwartych. Jest to najbardziej zaawansowane urządze-
nie wśród mierników wysokiej dokładności. Komputer przepływu 
zawiera wszelkie algorytmy oraz oprogramowanie dla zapewnienia 
dużej dokładności oraz stabilności długookresowej. 
Kompaktowy przetwornik IP65 (NEMA 4X) wyposażony jest w wy-
świetlacz alfanumeryczny LCD 4x20 oraz klawiaturę z 4 przyciskami. 
Wszystkie dane konfiguracyjne oraz zmierzone wartości zapisywane 
są na karcie Micro-SD 16 GB. Urządzenie umożliwia kontrolę pomia-
rów, oblicza wielkość przepływu oraz zapewnia bieżące, swobodne 
programowanie wyjść, statusów alarmów, częstotliwości przesyła-
nia danych oraz odczytu liczników. Urządzenie może być montowa-
ne do 100 m od sond prędkości i poziomu wody. Dostępne są opcje 
zasilania AC i DC. Opcjonalnym wyposażeniem jest modem GPRS. 

Parametryzacja miejsca pomiaru i wizualizacji danych wykonywana 

jest bezprzewodowo przy zastosowaniu lokalnej sieci wi-fi oraz 

standardowej przeglądarki internetowej dowolnego smartphona, 

tableta, komputera PC lub notebooka. Nie jest wymagane żadne 

dodatkowe oprogramowanie lub aplikacja. Graficzny interfejs opar-

ty na menu szybkiego uruchamiania umożliwia dostęp do przepły-

womierza w każdej chwili z dowolnego miejsca 24/7. 

Radarowy czujnik prędkości mierzy prędkość poruszającej się po-
wierzchni cieczy. Wykorzystuje on efekt Dopplera, pracuje z często-
tliwością 24 GHz. Sonda wysyła falę w kierunku poruszającej się 
powierzchni, pod odpowiednim kątem i odbiera odbitą od porusza-
jących się cząsteczek falę o innej częstotliwości. Różnica częstotli-
wości powracającej fali jest wprost proporcjonalna do prędkości 
poruszającej się powierzchni cieczy. Zmiana częstotliwości mierzona 
jest z wykorzystaniem transformacji Fast-Fouriera (FFT). Prędkość 
obliczana jest na podstawie znanej częstotliwości radaru, prędkości 
światła oraz średnich zmian częstotliwości. 

Ultradźwiękowy czujnik poziomu napełnienia działa dzięki energii 
akustycznej przetwornika piezoelektrycznego. Impuls tworzy falę 
biegnącą w kierunku powierzchni cieczy gdzie część odbija się i wra-
ca do przetwornika. Wysokość napełnienia kanału obliczana jest na 
podstawie zarejestrowanego czasu w którym fala dociera do po-
wierzchni cieczy i z powrotem oraz znanej prędkości dźwięku, skory-
gowanej poprzez dane z wbudowanego czujnika temperatury. Alter-
natywnie system może być wyposażony w radarowy czujnik pozio-
mu. 

Radarowy czujnik prędkości oraz bezkontaktowa sonda poziomu nie 
dostarczają danych, jeśli zostaną zanurzone, co może okresowo 
występować, zwłaszcza podczas pomiarów w przewodach kanaliza-
cyjnych. Q-Eye Radar może być opcjonalnie wyposażony w ciśnie-
niowy czujnik do pomiaru poziomu oraz ultradźwiękową sondę po-
ziomu i rozkładu prędkości w 18 warstwach opartą na zasadzie dop-
plera impulsowego. Umożliwia to ciągły pomiar w warunkach kiedy 
kanał jest wypełniony całkowicie. 

Q-Eye Radar MT 
Przetwornik 

Software 

Radarowy czujnik prędkości 

RV11 

RV30 

Czujnik poziomu wody 

Ultradźwiękowy lub radarowy 

Czujnik rozkładu prędkości 
Przetwornik ciśnienia oraz doppler impul-
sowy (rozkład prędkości w 18 warstwach) 



 RV30 RV11 

Częstotliwość: 24 GHz 24 GHz 

Szerokość wiązki: 10° przy -3dB 11° przy -3dB 

Zakres: ± 0,3 do ± 15 m/s ± 0,05 m/s do ± 15 

m/s 

Rozdzielczość: 1 mm/s; min. wysokość fali 3mm 

Dokładność Q: < 2,5% wartości zmierzonej dla nor-

malnych warunków pomiaru 

Pomiar prędkości: W obu kierunkach 

Min. dystans do 

powierzchni wody: 

0,5 m 0,2 m 

Max. dystans do 

powierzchni wody: 

30 m 10 m 

Czujnik nachylenia: Tak Nie 

Dopuszczenie: IP68 IP68 

Wyświetlacz: 4 linie, 20 znaków 

Klawiatura: 4 przyciski 

Rejestrator: Karta MicroSD 16GB  

Komunikacja: RS485, Modbus (RS232 lub RS485), 

WLAN, GPRS, Ethernet 10/100 Mbps 

Wejścia: max. 4 x 4-20 mA. 2x cyfrowe 

Wyjścia: max. 4 x 4-20 mA, 2x cyfrowe, 4x Prze-

kaźnikowe 

Zasilanie: 85-260 VAC (48-60 Hz) lub 9-36 VDC 

Dopuszczenie: IP65 

Obudowa: ABS, wisząca 

 WLU3902 WLU3802 WLU3702 

Częstotli-

wość: 

80 kHz 80 kHz 60 kHz 

Zakres: 0,2 - 4 m 0,25 - 6 m 0,35 - 8 m 

Dokładność: ± (0,2% odległości zmierzonej + 0,05% za-

kresu) 

Kąt wiązki: 6° 5° 7° 

Materiał czuj-

nika: 
PP, PVDF lub PTFE 

Materiał obu-

dowy: 
Plastik / Aluminum 

Zakres 

temp. 

-30°C ... +90°C 

Zasilanie: 24 VDC 

Uchwyt: 11/2“ BSP/

NPT 

2“ BSP/NPT 2“ BSP/NPT 

Dopuszczenie: Czujnik: IP68 

Zatwierdze-

nie: 
ATEX (Opcjonalnie, II G/EEx ia IIB T6)  

Podłączenie 

elektryczne 

Standard: 2x M20x1.5 plastikowy dławik;, 

Kabel: Ø 6...12 mm, Wersja Ex: 2x M20x1.5 

metalowy dławik; Kabel: Ø 7...13 mm, Prze-

wód: 0.5...1.5 mm2 

Dane techniczne 

Ultradźwiękowa sonda poziomu 

Specyfikacja przetwornika 

Przetwornik Czujnik radarowy / Ramka montażowa 

RV30 RV11 

 

Dane techniczne opcjonalnych sond poziomu zawarte są 
w oddzielnych kartach katalogowych. 

BMsonic 

ul. Krzywa 30 

05-092 Łomianki 

tel. +48 22 666 96 80, +48 662 699 887 

www.bmsonic.com.pl 

Producent: HydroVision GmbH; www.hydrovision.de 

Q-Eye Radar MT 
Specyfikacja czujnika 


