
Informații generale
FlumeMeter este un aparat inovator de măsură multifuncțional, proiectat special 
pentru canale deschise, care asigură măsurarea în timp real și precis a debitului din 
momentul în care este instalat.

Multifuncțional înseamnă că totul - sistemul de măsurare cu ultrasunete, sursa 
de alimentare, claviatura locală de control și telemetria - a fost proiectat pentru a 
funcționa ca un tot unitar. Nu există probleme de instalare sau incompatibilități, 
sistemul functioneaza.

Spre deosebire de dispozitivele de măsură tradiționale, FlumeMeter este compensat 
automat functie de depunerile de nămol, poate măsura chiar și atunci când este 
parțial plin, are pierderi foarte mici și nu trebuie calibrat. Aceasta oferă încredere pe 
toată durata vieții și aproape nici un cost de întreținere.

FlumeMeter folosește tehnologia unică Sonaray® de la Rubicon, care nu este 
afectată de turbulențe și deci nu necesită segmente drepte de conducte sau canale 
în amonte sau în aval. Aceasta înseamnă că poate fi instalat în structurile existente 
fără lucrări civile costisitoare și în structuri unde nu se pot instala alte dispozitive de 
măsură.

FlumeMeter este instalat prin alunecare într-un cadru care este fixat de o structură 
existentă. Exista o gamă larga de cadre disponibile, ceea ce înseamnă că poate fi 
instalat cu un cost redus și chiar în prezența unui alt stavilar de control.

Ușor de gestionat, FlumeMeter poate fi citit la fața locului sau de la distanță atunci 
când este conectat la orice interfata Modbus, DNP-3 sau MDLC compatibilă cu 
SCADA, inclusiv la sistemul proiectat de Rubicon numit SCADAConnect®. 

Un produs TCC®
FlumeMeter 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

FlumeMeter™

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

•  Poate fi montat pe stavilarele existente

•  Alimentare cu energie solară

• Nu necesita calibrare

•  Citire de precizie când este parțial plin, daca este prevazut cu 
senzor MicronLevel®

•  Nu există părți în mișcare de care sa se agate deseuri

O soluție ideală pentru…
•  Măsurarea debitelor foarte scăzute

•  Când incinta de masurare este frecvent parțial plina

•  Când cheltuielile de infrastructură civilă trebuie minimizate

•  În mediu cu turbulența ridicata, cu reziduuri sau alți contaminanți

•  În amplasamente îndepărtate

Fișă tehnica



Piedestal de Control
Fiecare FlumeMeter 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.

Măsurare in canal parțial plin
In cazul in care caseta de masurare nu este complet plina se 

poate monta un senzor ultrasonic pentru nivelul apei de tip 
MicronLevel, pentru a asigura măsurarea precisă a debitului. 
Senzorul nu este afectat de obiectele inconjuratoare, reziduuri, 
spuma, aluviuni sau alți agenți contaminanti.

• Auto-calibrare la fiecare citire, pentru eliminarea abaterilor de 
viteză la variatia sunetului, datorita modificărilor de temperatură 
sau umiditate.

• Proiectare dedicata pentru utilizare în canale de irigatii in  
medii dificile.

Măsurare de precizie a debitului
Testele efectuate de laboratoare independente și testele pe teren 
prin măsurare cu fascicule ultrasonice au demonstrat că precizia 
este menținută într-o gamă largă de condiții:

•  Apă cu grad ridicat de turbulență

•  Obstrucții mari la intrarea în aparatul de măsură

•  Aluviuni, nisip sau alti contaminanți ai apei

Putine lucrari de intretinere
FlumeMeter necesită lucrari de intretinere minimale. Detectarea 
complexa a erorilor și diagnostica la fața locului sunt integrate în 
software-ul aparatului de măsură.

Sistemul este precalibrat în fabrică, iar metoda de măsurare digitală 
este fara abateri, nefiind necesara recalibrarea periodică pentru 
menținerea preciziei.

Fișă tehnica

FlumeMeter™

Interfața locală pentru 
utilizator

Detaliu senzor MicronLevel®

Cablu de 
comunicare plug in

Referinta pentru 
autocalibrare

Filtru impotriva 
deseurilor la 
intrarea apei

Distributia de viteze din interiorul incintei este 
verificata in opt planuri orizontale (vedere laterala)

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 distributia de 
viteze a debitului (vedere laterala)

Orificiu de aerisire

Zonă etanșă la apă

Tehnologia de măsurare a debitului Sonaray®
FlumeMeter 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 de măsurare, nefiind influentata de turbioane sau de distribuția neuniforma de viteze indusa de gunoi sau alte deseuri.

Tehnologia de control al măsurătorilor
Aparatul de măsură este controlat cu tehnologia 
Rubicon numita SolarDrive®  - circuit integrat 
dedicat care controleaza alimentarea cu energie 
solara, încărcarea bateriei și asigura, prin interfata 
cu utilizatorul, date și instrumente de control.

Debitele sunt măsurate cu o rezoluție de până 
la o secundă și sunt stocate în memoria internă 
impreuna cu înregistrările volumetrice de utilizare. 
Inregistrari din trecut privind utilizarea anuală a 
apei pot fi încărcate prin portul serial intern sau de 
la distanta, prin intermediul unui sistem SCADA.

Opțiunea de control la distanță
FlumeMeter poate fi dotat cu echipamente pentru 
a permite gestionarea la distanță a aparatului 
de măsură folosind software-ul Rubicon numit 
SCADAConnect® Live. Acest lucru este posibil 
prin intermediul unei pagini web care permite 
utilizatorilor autorizați să vizualizeze de la distanță 
informații în timp real și informații din trecut, 
precum și să configureze alarmele care pot fi 
trimise prin mesaj text către anumite numere de 
telefon selectate.

SCADAConnect® Live



Usor de instalat
Folosind un cadru alunecător, dispozitivele FlumeMeter sunt 
proiectate pentru a fi montate în amonte de stavilarele existente, 
pentru a reduce semnificativ costurile cu lucrările de constructii 
civile. Acestea pot fi montate si pe amplasamente construite special 
în acest scop.

În majoritatea cazurilor pot fi instalate și puse în funcțiune în două 
zile, în timpul sezonului sau în afara sezonului de irigații.

Specificații FlumeMeter™
Specificații generale

Debit minim la 
care este asigurata 
precizia indicata

14L/s

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

Unitate de măsură Aleasă de utilizator (sistem metric sau imperial (SUA)) 

Limbi disponibile Engleză, spaniolă, franceză, chineză și italiană

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.

Alarme Declansarea alarmei indică scaderea nivelului apei sub planul de măsurare 
cel mai de jos

Componente 
electronice

Tehnologie de management și control al energiei de tip SolarDrive®, situată 
în unitatea de control local. Fiecare unitate este testata 12 ore la pre-incalzire 
și 100 % la teste functionale.

Ieșire Interfață de date Modbus RS-232; opțional ieșire pulsatorie 

Măsurarea debitului

Metoda Masurare timp de parcurs al semnalului pe traiectorii intersectate 

Rezolutie masurare 
a timpului de 
parcurs 

100 picosecunde

Frecvența de 
măsurare

2,5 secunde

Eroare de masurare 2,5%

Interval de măsură 
a vitezei

Precizia menționată mai sus este atinsa la viteze de curgere mai mari de 25L  
pe secunda  

Număr de senzori 32 de senzori ultrasonici dispuși în 8 planuri de măsurare

Metodă de calibrare Pre-calibrat în fabrică. Senzorul ultrasonic este auto-calibrat intern. Proces 
simplu de verificare la fata locului.

Măsurarea nivelului apei (opțională)

Metodă Ultrasonică

Precizie 0,5 mm

Rezoluție 0,1 mm

Material

Cadre Aluminiu extrudat pentru uz maritim

Panourile de 
masurare

Foi de aluminiu de uz maritim extrudate

Hardware Oțel inoxidabil

Senzor de nivel al 
apei

Aluminiu anodizat și copolimer acetil cu garnituri din oțel inoxidabil și 
conectori auriti 

Alimentare

Alimentare cu 
energie

12 V c.c. din panoul solar sau de la rețeaua c.a

Panou solar Monocristalin de 85 W

Baterii Plumb-gel acid sigilat cu senzor de temp. (durată de viață de 5 ani, 
functionare 5 zile fără alim. cu energie solară sau din rețea c.a.)

Comunicații

Protocoale Modbus

Componentele FlumeMeter™

Efectul lucrarilor de modernizare 

Semnalizare 
intrare

Debit Incinta de masurare

Senzori 
Sonaray

Senzorul de 
nivel apa tip 
MicronLevel 
(intern)

Înainte După

Datele tehnice pot suferi modificări. 



Dimensiuni și niveluri maxime ale apei

Opțiuni de instalare

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 Dimensiune interioară a incintei de măsurare

B  Adâncimea maximă a apei din amonte (denumită și „gradient presiune”)

C  Lățimea cadrului intern

D  Înălțime totală in metri 

E  Lungime incinta

www.rubiconwater.com

© 2012-2018 Rubicon Water. Logotipul RUBICON, FlumeMeter, MicronLevel, SCADAConnect, TCC, Total 
Channel Control și Sonaray 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.

Contactați Rubicon pentru gama completa de dimensiuni. Înainte de dimensionarea stavilarului se recomandă 
consultarea unui inginer sau reprezentant Rubicon.
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Perete de închidere

Casetă de control

Pereți laterali

Model Greutate A B C D E

kg mm mm mm mm mm

FMA-600-1500 125 600 1500 862 2088 927

FMA-600-1800 130 600 1800 862 2415 927

FMA-600-2400 145 600 2400 862 3015 927

FMA-600-3000 155 600 3000 862 3615 927

FMA-750-1800 165 750 1800 1012 2465 957

FMA-750-2400 165 750 2400 1012 3065 957

FMA-750-3000 175 750 3000 1012 3065 957

FMA-900-1800 175 900 1800 1162 2565 1239

FMA-900-2400 185 900 2400 1162 3065 1239

FMA-900-3000 195 900 3000 1162 3065 1239

FMA-1050-2400 190 1050 2400 1312 3165 1239

FMA-1050-3000 200 1050 3000 1312 3665 1239

FMA-1200-2400 220 1200 2400 1462 3165 1239

FMA-1200-3000 230 1200 3000 1462 3665 1239
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C/Melcior de Palau, 131/133  
Oficina 4 (Bajos)  
Barcelona 08014  
Spania

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


