
Bateriový indukèní 
prùtokomìr FLOW 45

 

 

! napájení z interní lithiové baterie
! mo�nost pou�ití rùzných materiálù trubic (dle média) a pøípojných koncovek 

(dle pøíslu�ných norem)
! velmi pevná konstrukce
! jednoduchá a bezproblémová instalace a obsluha
! témìø bezúdr�bový provoz 
! trubice odolné vùèi pùsobení vakua
! libovolnì volitelné impulsní èíslo a výbìr sledovaného registru
! vysoká odolnost proti abrazi, zvlá�tì pak pøi pou�ití keramické mìøící trubice
! pou�ití konektoru M12 pro snadné a rychlé elektrické pøipojení
! vysoká odolnost proti neèistotám

Hlavní pøednosti

Tento prùtokomìr v bateriové verzi byl vyvinut speciálnì pro potøeby 
umístìní do prostor, kde není k dispozici napájecí napìtí a je nutno toto øe�it 
bateriovým napájením.

Prùtokomìr vyniká vysokou pøesností v celém rozsahu prùtoku. Je osazen 
speciálně utěsněnými tlaèítky tak, aby bylo zajištěno celkové krytí mìøièe IP 67.

Jeho nasazení je ideální na vodovodních øádech, kanalizacích èi rùzných 
stokách a v�ude tam, kde je potøeba pou�ít mìøiè bez vnitøních pohyblivých èástí a 
tedy s nutností bateriového napájení.

Popis funkce
Pøed ka�dým mìøením probíhá automatická diagnostika ve�kerých funkcí a souèástí nutných ke správnému odmìøení. Na základì výsledkù je 

pak mìøiè pøípadnì schopen identifikovat prázdné potrubí a celé mìøení zru�it, anebo naopak vyhodnotit smìr proudìní a výsledek zapoèítat do 
sumárních registrù. 

Mìøiè je vybaven tøemi registry. Hlavní registr V1 je metrologický a shlukuje v sobì data v metrologicky schváleném rozsahu prùtoku. Druhým 
je registr V2, do kterého se kumulují prùtoky v �ir�ím rozsahu ne� metrologickém, ale data jsou namìøená v pásmu se stále velmi dobrou pøesností. 
Tøetím registrem V3 je zaznamenáván objem proteèený obráceným smìrem, tedy reversní objem.

Impulsní výstup je volnì konfigurovatelný nejen co se týèe impulsní konstanty, ale i èísla registru V1-V3, který má být sledován.
Zároveò mìøidlo stále sleduje stav baterie a dostateènì dlouho dopøedu upozoròuje obsluhu na nutnost její výmìny. Ve�kerá data jsou 

zálohována v interní pamìti pro pøípad výmìny baterie nebo výpadku napájení. 
Vybíjení baterie je pøímo závislé na zvolené periodì mìøení. Pokud je nastavena na 10 sekund, je �ivotnost pøi standardnì dodávaných 

bateriích minimálnì 10 let, pokud se ov�em sní�í na 6 sekund, klesne na 6 let. Proto je dùle�itá správná volba frekvence mìøení. 
Mìøiè je vybaven LCD displejem, který se aktivuje zmáèknutím tlaèítka. Po krátkém testu displeje ji� probíhá bì�né zobrazování jednotlivých 

hodnot s mo�ností jejich listování.



Jmenovitá svìtlost Rozsah prùtoku pro registr V1Rozsah prùtoku pro registr V2
3 3[mm] [m/h] [m/h]

DN 25 0,35 ̧  21,0 0,17 ̧  21,0

DN 32 0,56 ̧  34,0 0,28 ̧  34,0

DN 40 0,9 ̧  54,0 0,45 ̧  54,0

DN 50 1,4 ̧  84,0 0,7 ̧  84,0

DN 65 2,4 ̧  144 1,2 ̧  144

DN 80 3,6 ̧  220 1,8 ̧  220

DN 100 5,6 ̧  340 2,8 ̧  340

DN 150 12,6 ̧  760 6,3 ̧  760

DN 200 22,50 ̧  1350 11,25 ̧  1350

Rozsah prùtoku jednotlivých svìtlostí 

 

ROZSAH SVÌTLOSTÍ DN 25 DN 50 DN 100 

MO�NOST PØIPOJENÍ  potravináøské �roubení

MATERIÁL ELEKTROD )øípadnì dle po�adavku (Ta, Ti, Pt)

NAPÁJECÍ NAPÌTÍ interní lithiová baterie (vymìnitelná bez ztráty dat)

VÝSTUPNÍ SIGNÁL impulsní výstup

MAXIMÁLNÍ PROVOZNÍ TEPLOTA 90 °C

PROVOZNÍ TLAK PN 16

KRYTÍ MÌØIÈE IP 67

MÌØENÉ MÉDIUM (min. 50 mS/cm) voda  vodoteè 

KABELOVÉ PØIPOJENÍ konektor M12 (proti-konektor lze pøiobjednat)

DISPLEJ zákaznický - znakový (8-místný)

PROVEDENÍ kompaktní (mo�nost oddìlené verze pouze po dohodì s výrobcem)

OVLÁDÁNÍ utěsněný mikrospínač

RE�IM MÌØENÍ obousmìrný s automatickou detekcí prázdného potrubí

MATERIÁL  MÌØÍCÍ TRUBICE speciální termoplast keramika teflon/pry�

÷ DN 40 ÷ DN 80 ÷ DN 200

sendvièové mezipøírubové provedení� trubkový závit � 

CrNi ocel DIN 1.4571 (AISI 316 TI, p

� � spla�ková voda

 

Technické parametry

Ve spojení s interním GSM modulem je tento mìøiè schopen periodicky posílat zprávy s informací o proteklém objemu kapaliny. Díky tomu je 
pak mo�no velmi úèinnì analyzovat namìøená data ze sítì a po jejich pro�etøení urèit místo úniku. Zároveò mù�e takové stahování dat  vést ke 
sní�ení nákladù na vlastní provádìní odeètù. Vyvedený anténní konektor nenaru�uje krytí celého mìøidla.

GSM modul


