
Informații generale
BladeMeter reprezinta un progres major în tehnologia supapelor. Acum este posibilă 
furnizarea automată a unor cantități precise de apă în conducte la debite mari cât și la 
debite mici, folosind doar presiunea gravitațională și energia solară.

BladeMeter controlează și măsoară debitul la ieșirea unei conducte sub presiune și il 
modifică pentru a-l menține constant, chiar și atunci când presiunea de alimentare 
fluctuează. Prin telecomanda încorporată, acesta poate fi acționat de la distanță, sau 
prereglat pentru a porni și a se opri automat, astfel încât să furnizeze un debit și un volum 
constante și precis măsurate, ziua sau noaptea.

Designul său compact și multifuncțional permite o instalare rapidă, o funcționare fiabilă 
și o întreținere ușoară. Folosind numai energie regenerabilă, BladeMeter are un cost de 
exploatare extrem de scăzut. Mecanismul său unic de acționare și diametrul său mare 
reduc pierderile, contribuie la prevenirea apariției buruienilor și este ușor de controlat 
vizual, întreținut și curățat.

Prin utilizarea tehnologiei de măsurare a debitului Sonaray®, acesta măsoară cu precizie 
debitele foarte mari și foarte mici, astfel încât poate furniza apă la debite adaptate pentru 
orice tip de cultură și de metoda de irigare.

Software-ul încorporat oferă următoarele opțiuni de control:

BladeMeter®

Obiectivul controlului Acțiunea supapei

Local Poziție Se deschide în poziția dorită și menține acea poziție

Debit Menține debitul dorit

Rețea* Cerere Include informatii despre dinamica retelei si despre cererea cumulata 
pentru a mentine debitele dorite la ieșiri multiple.

*  Functionarea rețelei este posibilă numai atunci când este utilizat în rețea cu alte dispozitive BladeMeter, ca parte a soluției 
Rubicon numite Low Energy Pipeline.

Atunci când se utilizează cu soluția Rubicon numita Low Energy Pipeline,  dispozitivul 
BladeMeter poate gestiona debite mari în conducte sub presiune unde nivelul este 
frecvent sub 10m.

Un produs TCC®
BladeMeter 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 gestioneze si sa controleze sistemul
• sa asigure sănătatea si securitatea operatorului

Caracteristici
• Diametru de 600 mm pentru irigație gravitațională cu debit mare

• Complet submersibil

• Debite între 12 și 600 litri/secunda

• Precizie de măsurare a debitului de ±2,5%* Sonaray®  

• Alimentare cu energie solară

• Sistem de comunicații compatibil cu SCADA

 Soluție ideală pentru punctele alimentare ... 

• Conectate la conducte sub presiune hidrostatica (gravitaționale)

• Conectate in rețele de alimentare cu canale deschise

• Prin care trebuie să treacă o gamă largă de debite

• Care necesită comanda de la distanță și măsurare exactă

• Care trebuie să fie accesibile pentru întreținere ușoară

Fișă tehnica
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Piedestal de control
Fiecare dispozitiv BladeMeter 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.

Tehnologia de control a supapei
Dispozitivul BladeMeter consta dintr-un ax prelucrat dintr-un otel inox 
de calitate, cu filet cu doua inceputuri, pe care se deplaseaza doua 
piulite in directii opuse, si care comanda deschiderea și închiderea 
supapei. Împreună cu sistemul digital integrat de detectie a poziției 
valvei, BladeMeter isi modifica pozitia cu precizie asigurand un debit 
prestabilit, chiar și în condiții de presiune de alimentare variabilă.

Plăcile de comandă sunt acționate de un motor fara perii de contact 
si o cutie de transmisie, cu durate de viață îndelungate, amplasate 
într-o carcasă complet submersibilă, cu protectie IP68. Un senzor 
integrat de detecție a apei confera siguranta că apa nu poate 
pătrunde in interior.

Tehnologia SolarDrive® dezvoltată de Rubicon  – o placa cu circuite 
integrate special proiectata - gestioneaza poziționarea supapelor, 
regularizarea energiei solare, încărcarea bateriilor, sigurantele și 
claviatura de interfața a utilizatorului din piedestal.

Actionare la distanță
Dispozitivul BladeMeter poate fi actionat la distanță prin software-ul 
SCADAConnect® dezvoltat de Rubicon sau prin sisteme SCADA de 
la terți. Utilizatorii autorizați pot comanda de la distanță pornirea sau 
oprirea automata a dispozitivului BladeMeter, pot vizualiza informații 
in timp real sau din trecut despre debit, si pot configura mesaje de 
alarma care pot fi trimise prin mesaje de tip text către numere de 
telefon prestabilite.

Putine lucrari de intretinere
Datorita designului compact și multifuncțional al dispozitivului 
BladeMeter, întreținerea se face pe teren, folosind un minim de scule si 
de instructaj, înlocuirea pieselor de schimb fiind usoara.

•  Componente de înaltă calitate proiectate pentru viață îndelungată

•  Design unic cu două plăci care contribuie la prevenirea apariției 
buruienilor

• Software de diagnostic încorporat și alertare la distanță

•  Componentele de control și măsurare sunt ușor accesibile pentru 
control vizual

Design unic cu pierdere de nivel redusă

Supapele-fluture tradiționale utilizează o 
placa rotunda în traseul de curgere pentru 
a controla debitul prin conductă. Debitul 
este astfel considerabil perturbat, ducând la 
scaderi de nivel, în special la debite mai mici, 
când supapa este foarte putin deschisă. 
Multe supape sunt inerent instabile la 
unghiuri de deschidere mici, ceea ce le 
reduce precizia cu care controleaza debitul. 
Placa rotunda devine si obstacol la care 
deseurile adera cu ușurință.

Designul unic cu doua placi al BladeMeter 
oferă performanțe hidraulice excelente, 
minimizând turbulenta și maximizând 
capacitatea de curgere. Plăcile de comandă 
sunt situate în avalul traseului de curgere 
și suprafața lor conturată ajuta curgerea 
sa fie uniforma și simetrica, făcându-le 
ideale pentru aplicații gravitaționale unde 
minimizarea pierderilor de nivel este 
esențială.

În plus, designul cu două plăci minimizează 
posibilitatea de acumulare a buruienilor 
și altor deseuri care ar putea înfunda 
dispozitivul.

Supapă tradițională (vedere în plan)

BladeMeter® (vedere în plan)

Supapele tradiționale, cum ar fi cele de tip fluture, 
genereaza turbioane care duc la pierderi prin frecare și 
sunt obstructionate de buruienile și deseurile care se 
prind în ele.

Plăcile de control ale dispozitivului BladeMeter au fost 
proiectate pentru a minimiza pierderile de nivel prin 
menținerea unui regim de curgere laminara.

Piedestal de control

1  Antena
2  Panou solar
3  Catarg articulat
4    Carcasa controler cu afișaj LCD 

securizata

Modul de măsură/control

5   Carcasa motor cu senzor integrat 
de detectare a apei 

6  Arbore motor  

7  Capac arbore

8  Parghii actionare

9  Placă de control

10  Flansa

11  Garnituri etansare

12  Senzori Sonaray

13   Senzor pentru conductă 
neumplută

Componente ale BladeMeter®

BladeMeter ® 

Claviatură și ecran

Carcasa submersibilă a 
motorului 

Software SCADAConnect®

Piedestal de control Modul de măsură/control
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Interfața locală pentru utilizator



Tehnologia de măsurare a debitului Sonaray®
BladeMeter utilizează tehnologia de măsurare ultrasonica Sonaray a debitului pe directii 
incrucisate. Douăzeci de traductori situati in cinci planuri de masurare trimit și primesc 
impulsuri ultrasonice pentru a determina viteza, măsurand timpul necesar pentru ca un 
impuls sa ajunga de la un traductor la celalalt.

Măsurarea pe directii incrucisate înseamnă că supapa de control poate fi situată direct în 
aval de zona de măsurare, fără a afecta precizia. De asemenea este eliminată necesitatea 
calibrării regimului de curgere, specifica pentru debitmetrele cu un singur punct de 
masurare, cu un singur traseu și Doppler.

BladeMeter este echipat și cu un traductor suplimentar orientat în jos, care verifică dacă 
conducta este complet plină. Orice cantitate de aer în partea superioară a conductei 
împiedică transmiterea și recepția semnalului, declanșând o alarmă.

Datele tehnice ale dispozitivului BladeMeter®

Tehnologia Sonaray a BladeMeter permite măsurarea cu o precizie de ± 2,5% la debite 
cuprinse între 12 și 600 litri/secundă.

Eroarea de măsurare a debitului cu dispoztiv BladeMeter®

Debit litri/secundă
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Specificații generale

Factorul K  
(coef. pierdere)

Pierderile dispozitivului BladeMeter sunt similare celei 
unei ieșiri ale unei conducte normale

Interfața de date Afișaj local (LCD cu 4 linii), interfață seriala Modbus 

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

Stocare date Toate datele volumetrice sunt inregistrate și salvate 
intern în memorie nevolatilă

Alarmă Semnalează când conducta nu este plină

Control Local sau la distanță prin SCADA

Mecanism acționare Ax cu filet cu doua inceputuri, cu piulite care se misca 
in directii opuse

Componente  
electronice

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

Motor c.c. 12V, fără perii

Poziția supapelor Senzor pentru efect Hall

Calitatea etansarii Pierderi <0,02 litri/secundă/metru etansat (mai mici 
decat cele acceptate in standardele  AWWA C513 din 
America și respectiv DIN 19569 din Europa)

Opțiuni alimentare  12 V c.c. (baterie solară) sau 120-240 V c.a.

Timp necesar unei 
curse deschidere – 
inchidere complete  

4-5 minute

Clasă protectie IP68

Măsurarea debitului

Metodă Timp parcurs de ultrasunete pe traseu încrucișat

Rezoluție măsurare 100 picosecunde

Frecvența de măsurare 0,5 secunde

Precizie ±2,5% 
† Precizia BladeMeter, de 600 mm, a fost verificată in 
laboratorul de hidraulica al Rubicon în februarie 2014

Gama de măsurare a 
vitezei

Precizia de mai sus este realizată la viteze de curgere de 
peste 25 mm pe secundă

Număr de senzori 21 traductori ultrasonici

Metodă de calibrare Pre-calibrare în fabrică, si verificare simplificata la locul 
de montaj

Material

Corp dispozitiv Aluminiu pentru utilizare maritima

Supapă Aluminiu turnat

Hardware Oțel inox

Arbore motor Oțel inox

Piulițe antrenare Bronz fosforos

Etansari Cauciuc EDPM (Duritate 50 (Shore A))

Carcasă traductor Xenoy turnat prin injectie 

Alimentare

Alimentare Acumulator sigilat de 12 V Pb-gel acid, prin baterie 
solara sau de la rețeaua c.a.

Panou solar Monocristalin de 85 W

Baterii 2 sau 3 de 12V/ 28 Ah plumb-gel acid sigilate, cu senzor 
temperatură (durată de viață aprox. 5 ani, asigură aprox. 
5 zile de funcționare fără alimentare cu energie solară 
sau de la rețeaua de c.

Comunicații

Protocoale Modbus, DNP3, MDLC

Douăzeci de traductori situați în cinci planuri determina distributia de viteze măsurand timpul necesar unui 
impuls pe un traseu încrucișat.

Datele tehnice pot suferi modificări. 

(Prototip BladeMeter de 600 mm verificat cu ABB Magmaster în laboratorul de hidraulica al Rubicon)



Dimensiuni Vedere frontală, posterioară 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  Înălțime

B  Lungime

C  Înălțime min. de la podeaua structurii

D  Diametru exterior (exclusiv flanșa)

E  Diametru exterior (inclusiv flanșa)

F  Diametru interior

Model A B C D E F Greutate

mm mm mm mm mm mm kg

BM-600 1292 1166 460 757 825 600 120

www.rubiconwater.com

© 2014-2018 Rubicon Water. Logotipul RUBICON, BladeMeter, SCADAConnect, SolarDrive, Sonaray, 
TCC și Total Channel Control sunt mărci comerciale și mărci de servicii sau mărci comerciale și mărci de 
servicii înregistrate ale Rubicon Water sau ale afiliaților acesteia din Australia, Statele Unite ale Americii 
și alte jurisdicții. Sistemele, componentele, metodologiile și software-ul furnizate de Rubicon   Water 
pot fi protejate prin drepturi de brevet și desen în Australia și în alte părți ale lumii.

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

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

D
S-

BM
-0

3/
18

-R
O

Opțiuni de instalare

La iesirea rețelei de conducte

Ieșire din canal
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Contactați Rubicon pentru toate detaliile legate de dimensiuni, sau pentru 
alte dimensiuni. Înainte de dimensionare se recomandă consultarea unui 
inginer sau reprezentant Rubicon. Greutățile sunt aproximative.


