
Informații generale
FlumeGate este un stavilar in care au loc atat măsurarea cat si controlul  debitului, 
conceput special pentru canale de irigație deschise. Măsurarea de precizie a debitului, 
controlul poziției, alimentarea cu energie electrică  și comunicațiile radio sunt 
integrate intr-un singur echipament.

In regim de curgere libera sau subacvatic, debitul apei este calculat folosind 
măsuratorile efectuate la stavilar pentru nivelul apei din amonte, din aval, si functie de 
pozitia stavilarului.

FlumeGate poate fi folosit individual sau poate fi in coordonare cu alte stavilare 
montate de-a lungul canalului, pentru a optimiza astfel debitul din intreaga rețea. 
Acesta poate fi controlat și monitorizat la fata locului sau acționat de la distanță, 
atunci când este conectat la o rețea SCADA.

FlumeGate controlează automat debitul apei, prin modificarea pozitiei stavilarului in 
raport cu o pozitie prestabilita sau functie de obiectivele de control, asa cum rezulta 
din tabelul de mai jos. 

FlumeGate®

Un produs TCC® 
FlumeGate 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
• Măsurare ultrasonică a nivelului apei

• Software integrat de calcul al debitului si control

• Sistem baterii cu încărcare solară sau la 120-240V c.a.

• Sistem de comunicare compatibil cu SCADA

• Funcționare fiabila la cicluri de sarcini mari

•  Solutie constructiva cu apa curgand pe partea superioara a 
stavilarului, pentru control nivel apa îmbunătățit

•  Prevazut optional cu pasarele trecere cu balustrade, pentru 
siguranța personalului

O soluție ideală pentru…

•  Regularizarea structurilor si punctelor de deservire care necesită 
restrictionarea minimala a curgerii (curgere laminara)

•  Modernizarea stavilarelor (mai ieftin decat sa automatizam un 
stavilar existent)

•  Locații îndepărtate, fără rețea de alimentare c.a.

• Medii corozive, inclusiv cu apă sărată

•  Menținerea nivelurilor de apă în derivatiile canalelor sau în 
amonte

• Măsurarea debitului fortand apa sa treaca printr-o conducta

Fișă tehnica

Obiectiv de control Acțiunea stavilarului

Local Poziție Se deplaseaza într-un punct fix dorit și menține pozița

Debit Menţine un debit constant, indiferent de nivelurile din amonte sau din aval

Nivel în 
amonte

Menține un nivel dorit în bazinul aflat imediat în amonte

Nivel în aval Menține un nivel dorit în bazinul aflat imediat în aval

Rețea* Cerere Modifică debitul, in scopul de a-l corela cu debitul necesar in rețeaua din 
avalul bazinului, menținând, în același timp, un nivel constant al apei în aval

Alimentare Modifică debitul, in scopul de a-l corela cu debitul de alimentare de la 
rețeaua din amontele stavilarului, menținând, în același timp, un nivel 
constant al apei în amonte

* Controlul rețelei este disponibil atunci când se folosește cu alte stavilare produse de Rubicon, și utilizand solutia software a 
Rubicon numita NeuroFlo®.



Piedestal de control
Fiecare dispozitiv FlumeGate 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 de înaltă rezistență
Tehnologia elaborata de Rubicon pentru constructia cu rezistenta 
ridicata a panoului stavilarului se numeste FormiPanel™ si 
utilizeaza metode inspirate din industriile aerospațială și maritimă.

Panoul stavilarului este o structura laminata in care sunt utilizati 
adezivi de uz industrial de înaltă rezistenta, pentru a lipi foi din aliaj de 
aluminiu pe un miez din material sintetic. Rezultatul este un element 
structural foarte rezistent, cu masa redusa și durabil in medii corozive.

Măsurarea debitului
FlumeGate calculează debitul utilizând măsurători ale nivelului 
apei în amonte, aval și poziția stavilarului, cu o precizie verificată 
de laboratoare independente, de ± 2,5† %. Aceasta precizie 
provine din conceptul unic de proiectare și datorita fabricatiei 
precise.

Senzorii MicronLevel® produși de Rubicon folosiți pentru 
măsurarea nivelului apei sunt amplasați în interiorul cadrului 
intern. O garnitura etansa asigura separatia dintre senzorii din 
amonte si cei din aval.

•  Bazine de linistire integrate, fara a fi influentate de obiecte 
inconjuratoare, de deseuri, spuma, aluviuni sau alti agenti 
contaminanti

•  Auto-calibrate la fiecare citire pentru a inlatura abaterile de viteza 
a sunetului datorate schimbarilor de temperatura sau umiditate.

•  Proiectate special pentru utilizare in canale de irigatii cu conditii 
dificile

Fișă tehnica

FlumeGate® 

Interfața locală pentru 
utilizator

Componente electronice 
SolarDrive®

Miez sintetic

Construcție FormiPanel™

Panou din aluminiu

Tehnologia de control a stavilarului
Sistemul de actionare al Rubicon numit CableDrive™ 
este conceput pentru a asigura pozitionarea precisa 
și repetabila a stavilarului în medii dificile. Acționarea 
se face cu un cablu de oțel inoxidabil și un tambur, 
care asigură un cuplu pozitiv atat la ridicare cat si la 
coborâre. Sistemul este proiectat pentru functionare 
la sarcini ridicate și asigura poziționarea precisă a 
stavilarului, cu o abatere de ± 0,5mm.

Acționarea este controlata cu tehnologia numita 
SolarDrive® – un circuit integrat proiectat special 
pentru controlul poziției stavilarului, alimentarea cu 
energie solara, încărcarea acumulatorului și controlul 
interfeței cu utilizatorul din piedestal.

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

•  Senzorii de nivel sunt retractabili, permitand 
intretinerea usoara la fata locului

• Garniturile etansare pot fi inlocuite

• Diagnosticare la fața locului.

•  Intreținerea poate fi asigurata cu personal tehnic 
local al Rubicon, sau cu furnizori de servicii 
integrate autorizați / instruiți de Rubicon.

Instalare usoara
Produsele FlumeGate sunt proiectate pentru a 
fi  adaptabile la structurile existente, ca și pentru 
amplasamente special construite, reducând 
semnificativ costurile cu lucrările de inginerie civila.

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

•  Calibrate și pre-configurate din fabrică

Structura la colt a  
stavilarului - vedere

Detaliu senzor de nivel

Cavitate senzor 
amonte și aval

Izolații etanșe 
între apa din 
amonte și din 
aval

Cablu comunicații  
„plug-in”

Referință pentru 
auto-calibrare

Semnal 
ultrasonic 
transmis in aval 
care reflecta 
nivelul apei 
si retransmis 
inapoi catre 
senzor

Secțiune cadru 
extern

Secțiune cadru 
intern

Orificii de intrare 
a apei, prevăzute 

cu filtre

Secțiune izolație

Senzor în aval

Zonă etanșă

Senzor în amonte

Senzor în 
amonte

Senzor în aval

Direcția de curgere

Orificiu de aerisire

Apa intră în 
camera de 
măsurare prin 
orificiile aflate 
în izolația din 
cauciuc

Amplasare senzor



Componentele FlumeGate®

Instalare tipica
DeschisÎnchis
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Etansare

Stift articulație 

Cadru extern

Placa protectie catarg

Catarg

Carcasa controler

Cadru intern

Asamblare cu trei 
panouri

Mecanism de 
acționare  

Panou solar

Vedere izometrica explodata

Mecanism CableDrive™
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Vedere izometrică

Datele tehnice ale dispozitivului FlumeGate®

Date generale

Debit maxim Variază în funcție de dimensiune, consultați tabelul cu debite

Interfața de date Afișaj local (LCD cu 4 linii cu tastatură), interfata seriala Modbus, 
transmisie date prin radio

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

Limbi disponibile               Engleză, spaniolă, franceză, chineză și italiană

Etichete de date            Peste 140 disponibile pentru integrare în sistemele SCADA

Control Local sau la distanță prin SCADA

Mecanism de acționare Ansamblu din cablu din oțel inoxidabil CableDrive™ și tambur de 
cablu pentru poziționare de precizie și durată lungă de viață

Componente electronice Tehnologie de management și control al energiei SolarDrive®, 
instalată în piedestal. Fiecare unitate parcurge un test de 12 ore  
pre-tensionare la căldură și 100 % teste functionale.

Motor 12V c.a.

Poziția stavilarului Encoder magnetic cu numărator până la 256

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

Opțiuni acționare Alimentare 12 V c.c. (solar); alimentare 120-240 V c.a.; dinam actionat 
manual sau de la baterie auto

Măsurarea debitului

Acuratețe ± 2,5 % 
†Acuratețea modelului FG-M-626-620 a fost verificată de Manly 
Hydraulics Laboratory, august 2005

Frecvența de măsurare  10 secunde

Metodă de calibrare Pre-calibrat in fabrică și prin senzori interni auto-calibrati

Măsurarea nivelului apei

Metoda Ultrasonică

Acuratețe 0,5mm

Rezoluție 0,1mm

Materiale

Cadre Aluminiu extrudat pentru uz maritim

Panouri stavilar Construcție laminată compozită din tablă din aluminiu pentru uz 
maritim lipită pe foaia extrudata de aluminiu cu RTM Styrofoam 

Hardware Oțel inoxidabil

Arbori Oțel inoxidabil

Garnituri etansare Cauciuc EDPM (Duritate 70 pe scara Shore A)

Articulație Oțel inoxidabil duplex

Senzori pentru nivel apă Aluminiu anodizat și acetil copolimer cu garnituri din oțel inoxidabil 
și conectori auriti

Alimentare

Surse alimentare Acumulator inclus de 12 V c.c. încărcat de la panoul solar sau de la 
rețeaua c.a.

Panou solar Monocristalin de 85 W

Acumulatori Baterie etanșa acida gel – plumb, de 12 V încărcata de la panoul solar 
sau rețeaua c.a. (durată de viață de ~5 ani, asigură funcționare ~5 zile 
fără alimentare din sursă externă)

Comunicații

Protocoale Modbus, DNP3, MDLC

Datele tehnice pot suferi modificări.



Vedere in plan si din lateral

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.

www.rubiconwater.com

© 2011-2018 Rubicon Water. Sigla RUBICON si denumirile FlumeGate, MicronLevel, CableDrive, FormiPanel, Total 
Channel Control, TCC și SolarDrive sunt nume de mărci comerciale și de servicii sau nume de mărci comerciale 
și de servicii înregistrate detinute de Rubicon Water sau de societatile sale afiliate din Australia, SUA și alte 
jurisdicții. Sistemele, componentele, metodologiile și software-ul furnizate de Rubicon Water pot face obiectul 
protectiei prin patent si privind drepturi de proprietate a proiectelor în Australia și în alte părți ale lumii.
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Dimensiuni și debite maxime
Model Lățimea structurii Greutate OE CE HUmax HDmax QF QS

m kg mm mm mm mm m3/s m3/s

FGB-0626-0674

0,8

100 125 715 715 615 0,53 0,41

FGB-0626-0866 115 135 880 880 780 0,66 0,50

FGB-0626-1077 160 160 1035 1035 935 0,87 0,64

FGB-0626-1273 185 165 1230 1230 1130 1,19 0,83

FGB-0760-0866

0,9

120 135 880 880 780 0,81 0,62

FGB-0760-1077 170 160 1035 1035 935 1,09 0,79

FGB-0760-1273 195 165 1230 1230 1130 1,49 1,04

FGB-1050-0674

1,2

115 125 715 715 615 0,92 0,72

FGB-1050-0866 155 135 880 880 780 1,10 0,83

FGB-1050-1077 185 160 1035 1035 935 1,56 1,14

FGB-1050-1273 225 165 1230 1230 1130 2,14 1,50

FGB-1050-1437 250 190 1385 1385 1285 2,38 1,64

FGB-1050-1587 315 200 1535 1535 1435 2,95 1,98

FGB-1050-1804 350 195 1720 1720 1620 3,67 2,41

FGB-1180-0866

1,3

165 135 880 880 780 1,25 0,95

FGB-1180-1077 190 160 1035 1035 935 1,78 1,29

FGB-1180-1273 230 165 1230 1230 1130 2,43 1,70

FGB-1180-1437 255 190 1385 1385 1285 2,70 1,87

FGB-1180-1587 325 200 1535 1535 1435 3,36 2,26

FGB-1370-0674

1,5

145 125 715 715 615 1,18 0,92

FGB-1370-0866 175 135 880 880 780 1,47 1,11

FGB-1370-1077 200 160 1035 1035 935 2,09 1,52

FGB-1370-1273 240 165 1230 1230 1130 2,85 2,00

FGB-1370-1437 270 190 1385 1385 1285 3,17 2,19

FGB-1370-1587 335 200 1535 1535 1435 3,95 2,66

FGB-1370-1804 375 195 1720 1720 1620 4,93 3,23

FGB-1485-0620

1,6

130 105 615 615 515 1,06 0,84

FGB-1485-1077 205 160 1035 1035 935 2,27 1,65

FGB-1485-1273 250 165 1230 1230 1130 3,11 2,18

FGB-1485-1437 320 190 1385 1385 1285 3,41 2,36

FGB-1485-1587 345 200 1535 1535 1435 4,32 2,90

FGB-1485-1804 385 195 1720 1720 1620 5,38 3,52

FGB-1675-0674

1,8

160 125 715 715 615 1,46 1,14

FGB-1675-0866 190 135 880 880 780 1,82 1,38

FGB-1675-1077 230 160 1035 1035 935 2,58 1,88

FGB-1675-1273 260 165 1230 1230 1130 3,54 2,48

FGB-1675-1437 330 190 1385 1385 1285 3,88 2,68

FGB-1675-1587 360 200 1535 1535 1435 4,91 3,31

FGB-1675-1804 400 195 1720 1720 1620 6,12 4,01

FGB-1675-2186 725 413 2200 2200 2100 7,62 4,84

FGB-1675-3038 1300 475 2912 2912 2812 11,08 6,67

FGB-1790-1077

1,9

240 160 1035 1035 935 2,77 2,02

FGB-1790-1587 365 200 1535 1535 1435 5,28 3,55

FGB-1790-2186 740 413 2200 2200 2100 8,20 5,21

FGB-2268-1587

2,4

400 200 1535 1535 1435 6,78 4,56

FGB-2268-2186 780 413 2200 2200 2100 10,62 6,75

FGB-2268-3038 2000 475 2912 2912 2812 15,83 9,53

Contactați Rubicon pentru gama completa de dimensiuni. Înainte de dimensionarea stavilarului se recomandă 
consultarea unui inginer sau reprezentant Rubicon Greutățile sunt aproximative.

OE  Elevația stavilarului complet deschis
CE  Elevația stavilarului complet închis (elevatie control) 
Lățimea structurii   Lățimea structurii compatibile
HUmax   Nivelul maxim al apei în amonte. Notă: Se recomandă 

o margine de protecție de 100mm, dar aceasta nu este 
obligatorie.

HDmax  Nivelul maxim al apei în aval.
QF   Debit maxim în cădere liberă (Hu = HUmax, D = 0) 
QS   Flux maxim în submersie completă (HD = HDmax)
R   Raza stavilarului

Flux

Lățimea structurii

Vedere în plan – complet deschis Nivelurile apei în amonte și în aval

Complet închisVedere laterală – complet deschis

Direcția de curgere

R

OE

CE

HD

HU

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

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


