
Informații generale
SlipMeter este o combinație de stavilar prevazut cu aparat de măsură pentru 
punctele de service si canalele de deversare. Acum este nevoie de mai puțin efort 
fizic pentru a oferi un serviciu fiabil, flexibil și precis de livrare a apei.

Puteți regla de la distanță dispozitivul SlipMeter pentru a furniza automat un debit 
și un volum constante și precis măsurate. Astfel veți putea oferi un serviciu excelent 
zi și noapte, chiar și atunci când nivelurile canalului de alimentare fluctuează.

Designul all-in-one înseamnă că totul - sistemul de antrenare, controlul motorului, 
măsurarea cu ultrasunete, alimentarea cu energie electrică, claviatura locală de 
control și telemetria - funcționează ca o singură unitate. Nu există probleme de 
instalare sau incompatibilități, ansamblul funcționează.

Capacitatea SlipMeter de a măsura cu precizie debitele foarte ridicate și foarte 
scăzute înseamnă că este potrivit pentru toate tipurile de culturi. Iar pierderea 
de presiune extrem de scăzută înseamnă că nici o comanda de livrare nu este 
compromisă nici măcar atunci când nivelul apei este foarte scăzut.

Acesta a fost proiectat pentru a fi instalat în structurile existente fără lucrări civile 
costisitoare, prin simpla glisare într-un cadru care este fixat pe structura existentă.

Software-ul încorporat oferă următoarele posibilități de control:

SlipMeter®

Obiectivul controlului Acțiunea porții

Local Poziție Se deplasează într-un punct fix dorit și menține poziția

Debit Menţine un debit constant, indiferent de nivelul din canal

Un produs TCC®
SlipMeter 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
•  Precizie de măsurare a debitului de ±2,5%* Sonaray® verificată 

independent

• Baterie solara sau alimentare la rețea

• Ciclu de funcționare la sarcini ridicate și durată lungă de viață

•  Sistem de comunicare compatibil cu SCADA: poate fi integrat în 
numeroase tipuri de platforme SCADA

O soluție ideală pentru…

• Măsurarea și controlul debitului în punctele de deservire ale fermelor

• Aplicații canal - conductă, în special când sunt utilizate conducte 
mari

• Aplicații afectate de turbulențe

• Scăderea costurilor cu lucrari de inginerie civila, deoarece nu este 
necesară stabilizarea debitului la intrare și ieșire

• Puncte de service care necesită pierderi foarte scăzute de presiune 
și/sau precizie ridicată
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Cerințele tradiționale de 
stabilizare a debitului la 
intrarea și ieșirea din aparatul 
de măsură nu sunt necesare



Piedestal de control
Fiecare dispozitiv SlipMeter include un piedestal de control prin 
care stavilarul este alimentat și controlat, 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 de înaltă rezistență
Panoul stavilarului este fabricat din FormiPanel™, metoda de 
construcție cu plăci laminate cu mare rezistență care folosește 
tehnici adoptate din industriile aerospațială și maritimă. Se folosesc 
adezivi industriali pentru a lipi placi extrudate din aluminiu și 
plăcile de etanșare pe un miez din material sintetic. Rezultatul este 
un element structural puternic, usor si rezistent in medii corozive.

Tehnologia de control a stavilarului
Sistemul de actionare numit CableDrive™ al Rubicon este 
proiectat pentru a asigura precizie in pozitionarea stavilarului 
și repetabilitate în medii dure. Sistemul de acționare consta 
din cablu de oțel inoxidabil și un tambur, care creaza un 
cuplu pozitiv atat la ridicare cat și la coborâre. Sistemul a fost 
conceput pentru a fi utilizat la sarcini ridicate și pentru a asigura 
poziționarea precisă a stavilarului, cu eroare de ± 0,5 mm. 
Tehnologia numita SolarDrive® a Rubicon asigura controlul 
sistemului de actionare – un circuit integrat proiectat special 
pentru controlul poziției stavilarului, reglarea alimentarii cu 
energie solara, încărcarea acumulatorului, sigurantele fuzibile și 
interfața cu utilizatorul, din piedestal.

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

• Nu necesită recalibrare periodică pentru a asigura precizia

• Garniturile pot fi înlocuite

• Diagnostic la fața locului încorporat în software

•  Operațiile de întreținere pot fi executate de tehnicienii locali sau 
de integratori independenți, instruiți și autorizați de Rubicon

Tehnologia de măsurare a  
debitului Sonaray®
SlipMeter utilizează tehnologia Rubicon de măsurare 
a debitului cu ultrasunete numita Sonaray. Prin 
sistemul de masurare cu ultrasunete este realizata 
o harta a distributiei de viteze in interiorul incintei 
de masurare, utilizand mai multe traiectorii de 
masurare intersectate. Prin această metoda este 
masurata intreaga distributie de viteze din incinta, 
nefiind influentata de turbioane sau de distribuția 
neuniforma de viteze indusa de gunoi sau alte 
deseuri.

De asemenea, elimină necesitatea calibrărilor 
profilelor de curgere necesare pentru debitmetrele 
cu un singur punct, cu o singura traiectorie și 
Doppler.

Piedestal de control

Pupitru de Comandă

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

LCD securizata

Modul de măsură/control

5 Semnalizare intrare
6 Senzori Sonaray
7 Aparat de măsură
8 Etansari stavilar
9 Cadru interior (pe una din 

laturi se afla senzorii de 
nivel ultrasonici) 

10 Panoul stavilarului
11  Mecanism acționare  

la ieșire 
12  Cârlige ridicare 
13  Motor și encoder
14  Arbore motor de 

acționare
15  Cutie de viteze planetară
16  Encoder
17  Capac motor
18  Asamblare cablu
19  Tambur de cablu
20  Ghidaj cablu
21  Cadru extern

Componente ale SlipMeter®
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Distributia de viteze din 
interiorul incintei este 
verificata in opt planuri 
orizontale (vedere laterală)

Prin masurarea pe 
traiectorii intersectate a 
timpului de tranzit prin 
incinta este verificata 
intreaga distributie de 
viteze dintr-un anumit 
plan (vedere frontala a 
planului de masurare)

Distributiile de viteze din 
plan orizontal sunt apoi 
integrate pe verticala 
pentru a modela distri-
buția de viteze a debitului 
(vedere laterală)

Componente electronice 
SolarDrive®

Construcție FormiPanel™

Miez sintetic

Panou din aluminiu



Datele tehnice pot suferi modificari

Usor de instalat
Dispozitivele SlipMeter sunt proiectate pentru a fi montate pe pereții 
deja existenți, precum și pentru amplasamente speciale, reducând 
semnificativ costurile cu lucrările de inginerie civila. 

•  Pot fi instalate și puse în funcțiune în două zile, în timpul sau în 
afara sezonului de irigații

•  Calibrate și pre-configurate din fabrică

Precizia măsurărilor de debit testată independent 
Precizia de măsurare a debitului SlipMeter a fost verificată 
independent într-o gamă largă de condiții în laborator și pe teren.

•  Inginerii Provost & Pritchard din California au efectuat teste in-situ 
într-o configurație de puncte de service pentru clienți în condiții 
de calm și turbulențe

•  Laboratorul hidraulic Manly din Sydney, Australia a efectuat teste 
de laborator în condiții de perturbare a undelor, perturbări în 
amonte și in conditii subacvatice

•  Testele au demonstrat conformitatea cu AS 4747

Specificații SlipMeter®
Specificații generale

Debit minim Latime stavilar 600 mm: 12L/s; latime stavilar 750mm: 18L/s;  
latime stavilar 900mm: 26L/s; latime stavilar 1200mmi: 46L/s

Interfața de date Afișaj local (LCD cu 4 linii cu claviatură), Modbus seriala, transmisia datelor 
prin radio 

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 sistemele SCADA

Stocare date Toate consumurile (in termeni de volum) sunt colectate și salvate intern în 
memoria nevolatilă. Date istorice încărcate prin interfața Modbus sau din 
baza de date SCADA.

Alarmă Alarmă care indică când incinta de măsurare nu este plina

Control Local sau la distanță prin SCADA

Comp. electronice Tehnologie de management și control al energiei SolarDrive®, situata in piedestal. 
Fiecare unitate este testata 12 ore la pre-incalzire și 100 % la teste functionale.

Motor 12 V c.a.

Poziție stavilar Codificator magnetic cu numărare până la 256

Calitatea etansarii <0,02 litri/secundă/metru liniar etansat (performante mai bune decat 
standardele AWWA C513, din SUA și DIN 19569 din Europa)

Opțiuni alimentare 12V c.c. (solar); 120-240 V c.c.; suprasarcină mecanică; alimentare in caz de 
avarie mecanica sau electrica prin baterii

Măsurarea debitului

Metoda Masurare timp de parcurs al semnalului pe traiectorii intersectate

Rezolutie masurare 
timp de parcurs

100 picosecunde

Frecvența de 
măsurare

2,5 secunde

Precizie ±2,5% *precizia SlipMeter 600 mm, verificata de laboratorul hidraulic Manly, 
în aprilie 2011 și Provost & Pritchard, în nov. 2011

Viteză/interval de 
măsură

Precizia menționată mai sus se atinge la viteze de curgere mai mari de 25 mm pe 
secundă

Număr de senzori 32 de senzori acustici individuali, dispuși în patru cartușe, pe 8 planuri  de 
măsurare

Metodă de calibrare Pre-calibrat în fabrică. Senzor de nivel ultrasonic auto-calibrat intern.

Măsurarea nivelului apei (opțională)

Metodă Ultrasonică

Acuratețe 0,5mm

Rezoluție 0,1mm

Material

Cadre Aluminiu extrudat pentru uz maritim

Panou stavilar Construcție laminată compozită utilizând foaie de aluminiu de uz maritim 
lipita de polistiren RTM la extrudarea aluminiului

Hardware Oțel inoxidabil

Arbori Oțel inoxidabil

Garnituri Cauciuc EDPM (Duritate 70 (Shore A))

Bandă antiuzură PVC

Presiune nominală Consultați tabelul Dimensiuni și nivelul maxim al apei din pagina 4

Senzor nivel apă Aluminiu anodizat și copolimer acetil cu accesorii din oțel inoxidabil și 
conectori auriti

Alimentare

Alimentare Acumulator inclus de 12 V c.c. încărcat la panou solar sau rețea c.a.

Panou solar Monocristalin de 85 W

Baterii Plumb-gel acid sigilat cu senzor de temperatură (durată de viață  
aprox. 5 ani, asigură aprox. 5 zile de funcționare fără alimentare)

Comunicații

Protocoale DNP3, MDLC, Modbus

Precizia de măsurare a SlipMeter® 
(SlipMeter de 600mm, la 45°, măsurare în condiții normale de funcționare cu  
ABB Magmaster) 

Pierdere de presiune în SlipMeter® 
600 mm, la 45° SlipMeter măsurare in laboratorul hidraulic Manly

Eliminați stavilarul manual existent și ... Inlocuiti-l cu SlipMeter
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Dimensiuni și niveluri maxime ale apei

Opțiuni de montaj

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 Dimensiunile ușii

B  Înălțimea maximă a apei fata de podeaua incintei de măsurare

C  Lățimea cadrului

D  Înălțimea totală a stavilarului

E  Lungimea incintei de masurare

Model Greutate A B C D E

kg mm mm mm mm mm

SMA-600-1500 160 600 1500 862 2088 927

SMA-600-1800 170 600 1800 862 2415 927

SMA-600-2400 180 600 2400 862 3015 927

SMA-600-3000 200 600 3000 862 3615 927

SMA-750-1800 220 750 1800 1012 2465 957

SMA-750-2400 245 750 2400 1012 3065 957

SMA-750-3000 270 750 3000 1012 3665 957

SMA-900-1800 270 900 1800 1162 2565 1239

SMA-900-2400 290 900 2400 1162 3065 1239

SMA-900-3000 310 900 3000 1162 3665 1239

SMA-1050-2400 330 1050 2400 1312 3165 1239

SMA-1050-3000 350 1050 3000 1312 3665 1239

SMA-1200-2400 370 1200 2400 1462 3165 1239

SMA-1200-3000 390 1200 3000 1462 3665 1239

www.rubiconwater.com

© 2012-2018 Rubicon Water. Logotipul RUBICON, CableDrive, FormiPanel, MicronLevel, SCADAConnect, 
SlipGate, SolarDrive, Total Channel Control și TCC 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
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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.

Perete de închidere

Casetă de control

Pereți laterali
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