
Informații generale
SlipGate este o noua generație de stavilare de precizie sau cu glisieră, cu un design 
multifuncțional care fac instalarea si controlul automat de la distanță la fel de simple.

Multifuncțional înseamnă că totul - sistem actionare, control motor, sursa de alimentare, 
claviatura locală și telemetria - a fost proiectat sa funcționeze ca un tot unitar. Nu există 
probleme de integrare sau de incompatibilitate, partile funcționează impreuna.

Proiectat de la bun inceput prin inovație tehnologica, dispozitivul SlipGate oferă 
precizie și fiabilitate chiar și în cazul ciclurilor de sarcini ridicate, datorita automatizării. 
Sistemul de actionare, protejat prin patent, panoul laminat și garniturile de etansare 
ajustabile inlatură riscul și problemele de întreținere aferenta încercarilor de 
automatizare a stavilarelor existente.

Pentru a permite instalarea în locuri îndepărtate, accesibile cu costuri mari, dispozitivul 
SlipGate este alimentat cu energie solară, de înaltă performanță. Iar acest lucru mai 
înseamnă că puteți evita costurile cu energia electrică aferenta automatizării.

Suportul integrat pentru cele mai comune protocoale SCADA ca și varietatea de 
optiuni radio sau GPRS oferă flexibilitate fără a compromite integritatea designului și 
fiabilitatea.

Control automat
SlipGate a fost proiectat pentru a integra cu ușurință un senzor provenit de la terți, sau 
un debitmetru, sau senzorul autonom Rubicon pentru nivelul apei, tip MicronicLevel®, 
montat în apropiere. Software-ul încorporat asigură managementul SCADA fără 
probleme al dispozitivului integrat de măsura sau al senzorului, ca și următoarele 
posibilități de control:

SlipGate®

Controlul nivelului apei Atunci când este interfatat cu un senzor de nivel al apei, software-ul SlipGate 
colectează date de la acel senzor și modifica pozitia stavilarului pentru a 
menține un nivel dorit în bazinul imediat în amonte, sau în bazinul în aval, în 
funcție de locația senzorului.

Controlul debitului Atunci când este interfatat cu un debitmetru, software-ul SlipGate colectează date 
de la debitmetru și modifica pozitia stavilarului pentru a menține un debit dorit.

Un produs TCC®

SlipGate face parte dintr-o familie modulară de produse hardware și software de 
precizie, denumită TCC (Total Channel Control®). TCC reprezintă o tehnologie avansată 
care îmbunătățește managementul și productivitatea distribuirii apei prin canale 
deschise și conducte gravitaționale. Spre deosebire de infrastructura tradițională, 
componentele TCC interacționeaza și funcționeaza  impreuna, pentru a-i ajuta pe 
manageri:

• sa aiba mai multa apa disponibilă

• sa ofere in mod echitabil servicii utilizatorilor

• sa asigure sănătatea si securitatea operatorului

• sa gestioneze si sa controleze sistemul

Caracteristici
•  Software de control sofisticat

•  Se integrează cu un senzor de nivel sau cu un debitmetru

•  Sistem de comunicare compatibil cu SCADA

•  Alimentare cu panou solar sau curent alternativ din rețea

• Nu este influențat de solutia constructiva a stavilarului (de sensul 
presiunii apei pe stavilar, spre, sau dinspre peretele de prindere)

•  Ciclu de funcționare la sarcini ridicate

O soluție ideală pentru…

•  Amplasamente cu variații mari de nivel

•  Amplasamente în care măsurarea nivelului și debitului nu este 
necesară sau există deja

• Stavilare pentru evacuarea canalelor în situații de furtuna

•  Porți utilizate pentru evacuarea canalelor în situații de apariție a 
apelor pluviale

•  Amplasamente la distanță fără surse de curent alternativ

Fișă tehnica



Piedestal de control local
Fiecare dispozitiv SlipGate include un piedestal de control prin care 
supapa este alimentata și controlata, si care este o carcasa sigura si etanșă 
pentru componentele electronice și baterii.

Piedestalul servește si ca interfață locală pentru utilizator. Claviatura și 
ecranul LCD sunt situate sub capacul de protectie al piedestalului, care 
poate fi incuiat, permițând fermierilor să monitorizeze, sau operatorilor să 
controleze și să depaneze, dispozitivul la fața locului.

Construcție cu rezistență ridicată 
FormiPanel™ este denumirea metodei Rubicon pentru construcții de 
înaltă rezistență, metoda care folosește tehnici adoptate din industriile 
aerospațială și maritimă.

Asamblarea panoului stavilarului este realizata dintr-un cadru  laminat 
pentru care se utilizează adezivi industriali de înaltă calitate pentru lipirea 
unor placi extrudate din aliaj de aluminiu pentru rezistență structurala de 
un miez din material sintetic. Astfel rezulta o structura puternica, usoara si 
rezistenta la coroziune.

Tehnologia de control a stavilarului
CableDrive™ este sistemul de acționare proiectat de  Rubicon pentru 
a asigura acuratete si repetabilitate in regimuri de lucru solicitante. 
Sistemul de acționare consta din cablu de tractiune și un mecanism cu 
tambur, care asigură acționarea atat la ridicare cat și la coborâre.

Sistemul a fost proiectat pentru utilizare la sarcini mari permitand 
poziționarea cu precizie a stavilarului, cu toleranta de ± 0,5 mm.

Tehnologia SolarDrive®  dezvoltata de Rubicon comanda actionarea – o 
placa cu circuite integrate proiectata special in acest scop asigura controlul 
poziției stavilarului, reglarea consumului de energie solara, încărcarea 
bateriilor, sigurantele fuzibile și interfața cu claviatura integrată în piedestal.

Comanda la distanță 

SlipGate poate fi comandat la distanță cu un sistem SCADA furnizat de terți 
sau prin solutia Rubicon denumita SCADAConnect®. Cu SCADAConnect, 
utilizatorii autorizați pot regla de la distanță pozitia stavilarului de tip 
SlipGate, pot vizualiza informații în timp real și din trecut, și pot configura 
alerte prin SMS.

Ca alternativă la sistemele SCADA existente, solutia SCADAConnect poate 
fi implementata si ca soluție de baza de tip „cloud”, pentru a controla 
stavilarele SlipGates prin internet, folosind doar un browser web oarecare și 
una din rețelele de telefonie mobila.

Tehnologie de etanșare unică
Garniturile de etanșare sunt montate pe trei 
sau patru laturi ale stavilarului, dupa cum 
stavilarul se afla integral sau nu sub apă. 
Etansarile sunt continue fiind montate pe 
cadrul interior al stavilarului SlipGate. Acestea 
cuprind întregul perimetru exterior și inferior 
al panoului stavilarului.

Etansarile din avalul și din amontele 
stavilarului permit menținerea debitului în 
ambele direcții și nu sunt afectate de solutia 
constructiva a stavilarului (cu apa in curgere 
pe sub, sau peste, stavilar).

Contactul dintre garniturile de etanșare și 
tampoanele de uzură ale stavilarului poate 
fi ușor reglat pentru a compensa uzura. 
Tampoanele sunt realizate din PVC pentru 
a reduce coeficientul de frecare și pentru 
a mări durata de viață, în special în cazul 
sarcinilor ridicate.

Profilul unic al tablei stavilarului apasă pe 
garnitura inferioară când stavilarul este închis, 
pentru a asigura o etanșare excelentă.

Piedestal de control

Componente electronice 
SolarDrive®

Software SCADAConnect®

Garnitura inferioară a stavilarului 
(secțiune transversală)

Etansari laterale (sectiune transversala)

Control piedestal

1  Antena
2 Panou solar
3 Catarg articulat
4 Carcasa controler 

securizata cu afișaj LCD

Unitate

5  Panou stavilar

6 Etansari stavilar

7 Cadru interior

8 Cadru exterior

9 Ansamblu comanda 
ieșire (cutia de transmisie)

10  Motor și encoder

11  Capac motor

12 Arbore motor acționare 

13  Cutie de transmisie 
planetară 

14  Encoder

15  Ansamblu Cablu 
Acționare

16  Tambur cablu

17  Ghidaj cablu

Componente SlipGate®
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SlipGate®

Miez sintetic

Structura FormiPanel™

Panou din 

Etansare

Etansare Flansa uzura

Cadru interior

Cadru 
exterior

Panou stavilar

CableDrive 
detaliu

16

17

Piedestal 
de control 
local

Detaliu asamblare 
motor



Datele tehnice sunt considerate corecte, asa cum erau acestea valabile pentru luna aprilie 2016. Cu toate acestea,  
ne rezervăm dreptul de a modifica datele tehnice fără notificare prealabilă.

Instalare tipică 
(Notă: Lungimea maximă a cablului de la piedestal la stavilar este de 9 m)

Putine lucrari de intretinere
Proiectarea modulara a dispozitivului SlipGate permite întreținerea 
la fata locului folosind doar scule de baza , instructaj minim și piese 
ușor de înlocuit.

•  Garniturile stavilarului sunt ușor de reglat și înlocuit

•  Diagnostic la fața locului încorporat în software-ul de control

Instalare usoara
Folosind un cadru alunecător, SlipGates se adaptează la structurile 
de regularizare existente, sau se montează pe structurile de pereți 
de închidere existente, pentru a reduce semnificativ costurile cu 
lucrările de inginerie civila. Acestea pot fi de asemenea montate pe 
amplasamente construite special în acest scop.

În cele mai multe cazuri, un dispozitiv SlipGate poate fi instalat și este 
operațional în două zile, în timpul sau în afara sezonului de irigatii.

Datele tehnice ale dispozitivului SlipGate®

Montaj – vedere frontala Montaj – vedere laterala

Specificații generale

Interfața date Afișaj local (LCD cu 4 linii cu claviatură), Modbus serial, interfață date

Unitate de măsură Definită de utilizator (sistem metric/imperial (US))

Limbi disponibile Engleză, spaniolă, franceză, chineză și italiană

Cuvinte cheie Peste 140 disponibile pentru integrare în sisteme SCADA

Control Local sau la distanță prin SCADA

Mecanism de 
acționare:

Ansamblu din cablu din oțel inox CableDrive™ și tambur pentru poziționare 
de precizie și durată de viață indelungata

Comp. electronice
Tehnologie de management și control al energiei SolarDrive®, din piedestalul 
de control. Fiecare unitate este supusă unui test de verificare de 12 ore la 
preincalzire și test funcțional 100 %.

Motor 12 V c.c.

Solutia constructiva Etansarea pe doua fete nu este afectata de solutia constructiva

Poziție stavilar Encoder magnetic cu numărare până la 256

Performanța 
izolației

<0,02 litri/secundă/metru de izolație (depășește standardele din America și 
Europa AWWA C513 și DIN 19569)

Opțiuni acționare 12V c.c. (solar); 120-240 V c.c.; suprasarcină mecanică; suprasarcină electrică 
și baterie

Material

Cadre Aluminiu extrudat pentru uz maritim

Panou stavilar Construcție laminată compozită utilizând foaie de aluminiu pentru uz 
maritim fixată pe polistiren RTM prin extrudare pe aluminiu

Hardware Oțel inoxidabil

Arbori Oțel inoxidabil

Etansari Cauciuc EDPM (Duritate 70 (Shore A))

Bandă de uzură PVC

Alimentare

Sursa energie    Acumulator inclus de 12 V c.c. încărcat de la panoul solar sau de la rețeaua de 
curent alternativ.

Panou solar Monocristalin de 85 W

Baterii
2 sau 3 de 12V/28 Ah cu senzor de temperatură (durată de viață aprox. 5 ani, 
asigură aprox. 5 zile de funcționare fără alimentare cu energie solară sau de 
la rețea de c.a.)

Comunicații

Protocoale Modbus, DNP3, MDLC



Dimensiuni și niveluri maxime ale apei Vedere frontală și laterală

Despre Rubicon Water
Rubicon Water oferă tehnologie avansată care optimizeaza irigația 
gravitaționala, ceea ce asigura un grad de eficiență operațională și 
de control fara precedent, marind cantitatea de apa disponibila și 
îmbunătățind viețile fermierilor.

Infiintată în anul 1995, societatea Rubicon Water are peste 25 mii de 
stavilare instalate în sisteme TCC® in 15 țări.

A  Lățimea minimă a structurii

B  Înălțimea panoului stavilarului

C  Înălțimea de deschidere (cursa maximă)

D  Partea superioară a panoului porții (închisă complet)

E  Lățimea de deschidere (lățimea stavilarului)

F  Înălțimea cadrului

G  Înălțime totală in stare complet deschisă

H  Înălțimea maximă de verificare (adâncimea apei în amonte)

Model A B C D E F G H Greutate

mm mm mm mm mm mm mm mm kg

SG-1050-0915 1184 915 915 977 1034 2397 3388 1830 136

SG-1050-1220 1184 1220 1220 1282 1034 3007 4303 2440 155

SG-1050-1525 1184 1525 1525 1587 1034 3617 5218 3050 194

SG-1050-1830 1184 1830 1830 1892 1034 4227 6133 3660 157

SG-1180-0915 1314 915 915 977 1164 2397 3388 1830 146

SG-1180-1220 1314 1220 1220 1282 1164 3007 4303 2440 157

SG-1180-1525 1314 1525 1525 1587 1164 3617 5218 3050 165

SG-1180-1830 1314 1830 1830 1892 1164 4227 6133 3660 205

SG-1370-1220 1504 1220 1220 1282 1354 3007 4303 2440 167

SG-1370-1525 1504 1525 1525 1587 1354 3617 5218 3050 176

SG-1370-1830 1504 1830 1830 1892 1354 4227 6133 3660 217

SG-1485-1220 1619 1220 1220 1282 1469 3007 4303 2440 173

SG-1485-1525 1619 1525 1525 1587 1469 3617 5218 3050 183

SG-1485-1830 1619 1830 1830 1892 1469 4227 6133 3660 225

SG-1675-1220 1809 1220 1220 1282 1659 3007 4303 2440 185

SG-1675-1525 1809 1525 1525 1587 1659 3617 5218 3050 197

SG-1675-1830 1809 1830 1830 1892 1659 4227 6133 3660 240

SG-1790-1220 1924 1220 1220 1282 1774 3007 4303 2440 192

SG-1790-1525 1924 1525 1525 1587 1774 3617 5218 3050 201

SG-1790-1830 1924 1830 1830 1592 1774 4227 6133 3660 245

www.rubiconwater.com
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Contactați Rubicon pentru gama completa de dimensiuni. Înainte de dimensionarea stavilarului se recomandă 
consultarea unui inginer sau reprezentant Rubicon Utilizați ecuațiile standard enumerate în Manualul de Măsurare  
a Apei USBR pentru a determina debitul printr-un stavilar. Greutățile sunt aproximative.

Complet deschisă Complet închisă
62mm 122mm

C/Melcior de Palau, 131/133  
Oficina 4 (Bajos)  
Barcelona 08014  
Spania

 
 
Tel: +34 933 48 72 61 
intrebari@rubiconwater.com


