
Prezentare generală
Stăvilarul de tip PikoMeter este un echipament care combină o stavilă plană cu un 
echipament de măsură astfel încât livrarea unei cantităţi de apă precis măsurate să 
poată fi comandată de la distanţă.

Utilizatorii îşi pot comanda apa online sau telefonic, iar echipamentul se va deschide, 
sau închide, la timpul potrivit pentru a livra apa. Stavila plană se deplasează pentru a 
menţine un nivel de debit prestabilit, chiar dacă nivelul apei în canal fluctuează.

Tehnologia de măsurare debite Sonaray™ permite integrarea instrumentului de 
măsură şi a stavilei într-un singur echipament. Sunt astfel micşorate costurile de 
instalare şi întreţinere, echipamentul funcţionând cu o clasă de precizie aproape de 
neegalat chiar în condiţii de lucru dificile. 

Echipamentul include din proiectare sistemul de acţionare, sistemul de control 
motor, sursa de alimentare, claviatura de control local şi telemetrie – funcţii prin a 
căror integrare dispar orice probleme de instalare sau de compatibilitate. În plus, 
metoda de măsurare a nivelului apei cu senzori ultrasonici face posibilă măsurarea 
chiar şi cand echipamentul este numai parţial plin. 

Şi indiferent de locul în care sunteţi, prin telefon inteligent sau software dedicat 
SCADAConnect™ puteţi oricând comanda închiderea sau deschiderea, valoarea 
debitului, puteţi accesa date istorice sau monitoriza în timp real performanţa. 

Soluţia software din PikoMeter are urmatoarele opţiuni de control: 

Un produs TCC™ 
Echipamentul PikoMeter este parte a unei familii de produse hardware şi 
software de mare precizie denumite TCC (Total Channel Control™). TCC este 
tehnologia concepută pentru creşterea productivităţii prin managementul 
îmbunătăţit al canalelor deschise şi conductelor de distribuţie. Echipamentele din 
familia TCC comunică între ele, ajutând echipa de conducere a fermei prin: 

• disponibilitatea apei
• deservire echitabilă a utilizatorilor
•  capacitate de conducere şi control
• siguranţa operatorilor de canale în exploatare

PikoMeter™

Caracteristici 
•  Tehnologie Sonaray™ - eroare măsurare debit de ±2.5%

•  Sistem baterii cu alimentare solară 

•  Construcţie compactă şi usoară cu instalare simplă 

•  Sistem comunicaţii SCADA integrat 

Soluţia ideală pentru…

•  Aplicaţii de transfer din canal în conductă

•  Măsurare eficientă la punctele mici de  alimentare

•  Puncte de alimentare la distanţă în interiorul fermei

Fisa tehnica 

Obiectiv control Deplasarea stavilei 

Local Poziţia Pană la un punct prereglat, ramânând în acea poziţie 

Debitul Menţine stabil un debit, indiferent de nivelul de apă din canal 

Nu mai este necesară 
stabilizarea curgerii la 
intrarea si iesirea din 
echipament 



Piedestal de control 
La fiecare echipament este ataşat un piedestal care conţine 
şi modulele de alimentare şi comandă ale stavilei, fiind şi o 
carcasă sigură, protejată de intemperii, în care sunt 
găzduite componentele electronice şi bateriile. 

Piedestalul găzduieşte interfaţa locală cu utilizatorul. Sub 
un capac care poate fi încuiat se află claviatura şi ecranul 
LCD, permiţând fermierilor să monitorizeze, sau să 
controleze şi să depaneze de la distanţă. 

Control de la distanta 
Echipamentul este comandat la distanţă cu soluţia Rubicon 
SCADAConnect™, sau cu sisteme SCADA de la terţi. 
Utilizatorii autorizaţi vizualizează date în timp real, sau date 
istorice, şi pot configura alarme care pot fi transmise prin 
mesaj text către numere de telefon prestabilite.

Lucrări întreţinere minimale 
Soluţia software include funcţiile de detecţie erori şi de 
diagnostic la faţa locului. Sistemul de măsurare este digital şi 
precalibrat din fabrică, fără a prezenta deviaţii în timp şi nu 
necesită recalibrare periodică pentru a-şi menţine acurateţea. 

• Componente de calitate, cu durată de viaţă îndelungată 

• Capacitate de diagnostic local şi de alertare la distanţă

•  Componente de măsură şi control uşor accesibile pentru 
verificare vizuală

Tehnologie de control a stavilei 
Echipamentul PikoMeter are un mecanism de tip 
CableDrive™, o solutie proprietara Rubicon testata multi ani in 
mii de echipamente produse. Un cablu metalic infasurat pe 
un tambur comanda miscarea stavilei atat in sus cat si in jos. 
Stavila este pozitionata cu precizie, cu o abatere de maxim 
0,5mm, precizia fiind repetabila si in conditii de sarcini ciclice 
mari.  

PikoMeter™

Piedestal de control 

SCADAConnect™

Ecran afisaj si claviatura local 

Tehnologie măsurare debit Sonaray™
În PikoMeter este utilizată o tehnologie de 
măsurare proprietară, cu traiectorii ultrasonice 
incrucişate numită Sonaray, deţinută de Rubicon.  

Un set de douăzeci de traductori dispuşi pe cinci 
planuri emit şi primesc impulsuri ultrasonice, prin 
care este măsurat timpul de tranzit al unui impuls 
de la un traductor la altul, pentru a calcula viteza. 

Măsurarea prin traiectorii încrucişate permite ca 
stavila să fie amplasată imediat în aval faţă de zona 
de măsurare, fără a afecta precizia. 

Un traductor orientat în jos este utilizat pentru a 
stabili dacă cilindrul de măsurare este plin sau nu. 

Componente PikoMeter™

Piedestal de control 

1  Antena 

2  Panou solar 

3  Catarg pivotant 

4   Carcasa securizata si 

ecran afisaj LCD  

Modul masurare / control 

5  Manson intrare

6  Senzori Sonaray 

7  Mecanism cu cablu (CableDrive) 

8  Stavila de control 

9  Carcasa motor actionare

10  Cadru exterior 

Fisa tehnica
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Instalare uşoară 
Echipamentul se poate instala în structuri existente sau în unele 
special construite, la costuri reduse cu lucrările de construcţii. 

•  Instalare şi punere în funcţiune în două zile în timpul sezonului de
irigaţii, sau mai puţin în extrasezon

• Calibrare şi preconfigurare asigurate din fabrică

PikoMeter™ - caracteristici tehnice 
Date generale 

Debit minim 0.5 megalitri/zi 

Interfaţă utilizator ecran LCD 

Interfaţă date RS232/485, USB, Ethernet 

Unităţi de măsură sistem metric/ imperial 

Interfaţă locală în engleză, spaniolă, franceză, chineză şi italiană 

Etichete  set de etichete cuprinzător disponibil pentru integrare in 
sisteme SCADA 

 Stocare date datele volumetrice sunt memorate si stocate pe un card SD 
date istorice incărcate local prin USB pentru prelucare ulterioară  

Control local sau la distantă prin SCADA 

Electronica tehnologie de alimentare si SolarDrive® instalate in piedestal 
Fiecare echipament este supus unui test de 12 ore de stres la 
incălzire si 100% la teste functionale 

Motor 12V curent continuu 

Poziţie stavilă cu encoder cu 256 poziţii 

Etansare <0.02 litri/secundă la un metru liniar de garnitură (mai bună decat 
limita din standardul AWWA C513 si cel european DIN 19569)  

Opţiuni acţionare baterie solară la 12V cc; alimentare la 120-240V ca; oprire 
mecanică; intrerupere electrică la piedestal si baterie 

Măsurare debit apă 

Principiul metodei măsurare ultrasonică a timpului de tranzit pe traiectorii incrucisate 

Rezoluţie de măsurare 
timp de tranzit 

100 picosecunde 

Frecvenţa de măsurare     1.5 secunde 

Eroare de măsurare ±2.5% in conformitate cu standardul AS 4747 and ISO 4064/OIML R 49 

Gama de măsurare 
viteza 

eroarea de măsurare de mai sus este asigurată la viteze de  
curgere mai mari de 50mm pe secundă 

Număr de senzori 21 traductori ultrasonici 

Calibrare precalibrare in fabrică; procedură simpla de verificare in teren  

Alarme alarma semnalează că echipamentul nu este plin; sau, dacă este 
selectată optiunea in regim partial plin, alarma indică scăderea 
nivelului sub minimul necesar 

Masurare nivel apa (optional) 

Principiul metodei masurare ultrasonică 

MicronLevel™ eroare de măsurare de 0,5mm, rezolutie de 0,1mm 

MicronLevel™ Air eroare de măsurare de ± 0.5% la 25°c, rezolutie de 0,1mm 

Materiale utilizate 

Cadre aluminiu extrudat pentru mediu marin 

Panou stavilă aluminiu pentru mediu marin 

Carcasa echipament aluminiu turnat cu strat de acoperire de protectie 

Hardware otel inoxidabil 

Arbori otel inoxidabil 

Etanşări cauciuc de tip EDPM 

Protecţie antiuzură PVC

Gama de presiune dimensiuni si nivele maxime in tabelul din pagina 4 

Senzor de nivel aluminiu anodizat si plastic din copolimer acetil cu 
garnituri de otel inox si cuple conectare cu pini auriti 

Alimentare electrică 

Sursa alimentare baterie de 12V cc alimentată de la panou solar, sau sursă de curent 
alternativ 

Panou solar panou monocristalin de 80W 

Baterii acid cu gel de plumb, sigilate, cu senzor de temperatură (~5 ani durata 
de viată, asigura ~5 zile de functionare fără alimentare solară sau de la 
sursă) sau optional LiFePO4 

Protocoale DNP3, MDLC, Modbus, PLC-5, SLC500, TCP/IP
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Detaliu senzor MicronLevel™ 

Conexiune cablu 
comunicaţii 

Referinţă calibrare 

Filtre 
antireziduuri 

Ventilaţie 

Zonă etanşă 

Măsurare debit în regim 
parţial - plin 
Senzorul ultrasonic de nivel 
MicronLevel™ asigură 
măsurarea precisă a nivelului 
chiar în regim parţial plin. 
Senzorul MicronLevel se 
găseşte în interiorul carcasei. Se 
poate folosi, ca alternativă, şi un 
senzor MicronLevel Air montat 
în exterior. 

Măsurari debit de mare 
precizie 
Testele indelungate de 
laborator şi în teren pe tehnica 
de măsurare cu ultrasunete 
arată că 
precizia rămane aceeaşi 
într-o gama larga de 
condiţii, cum ar fi: 

• apa în curgere turbulentă

•  obstrucţii la intrarea în echipamentul de măsură

• apa cu agenţi contaminanţi

PikoMeter™ - Eroarea de măsurare 
(Echipament de 450mm verificat în condiţii normale de 

exploatare cu un debitmetru de referinţă ABB Magmaster)

Caracteristicile tehnice se pot modifica 

Comunicaţii 



Vedere frontală şi laterală 

Despre Rubicon Water 
Rubicon Water oferă tehnologie de vârf care optimizează irigaţia 
gravitaţională, asigurând eficienţă operaţională şi de control fără 
precedent, făcând apa mai accesibilă şi îmbunătăţind vieţile fermierilor. 

Înfiinţată în 1995, Rubicon Water a instalat şi pus în funcţiune peste 
30.000 de stăvilare în sisteme TCC din 15 ţări. 

www.rubiconwater.com
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Dimensiuni şi nivele maxime de apă 

Model A B C D E F G H Greutate 

mm mm mm mm mm mm mm mm kg

PM-450-1400 450 1400 758 2298 2515
min 1125

857 615 132
max 1640

PM-450-1800 450 1800 758 2698 2915
min 1845

857 615 135
max 2040

Pentru alte dimensiuni sau dimensiuni suplimentare luati legatura cu Rubicon. Consultarea unui specialist 
Rubicon este oricum recomandata inainte de a alege o anumita dimensiune. Greutatile sunt aproximative. 

A  Diametru interior al echipamentului 

B   Cotă maximă apă peste nivelul de bază   

C   Lăţimea cadrului exterior 

D  Înălţimea totală 

E   Înălţimea complet deschis

F   Înălţime perete frontal la structura instalare 

G  Lungime 

H  Înălţimea la exterior a cilindrului 

Optiuni de instalare 

Cu perete frontal 

Cu caseta de control  
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