
Prezentare generală
Debitmetrul tip Sonaray este un echipament pentru debite în conducte mari, utilizat 
pentru măsurări cu mare precizie în orice aplicaţie de furnizare de apă. El este livrat gata 
prevăzut cu flanşe de montaj, pentru utilizare atât pe lungimea unei conducte cât şi la 
capete de conducte.

Echipamentul constă într-un modul unic cu funcţionare unitară în care sunt deja integrate 
toate componentele necesare – măsurarea ultrasonică, alimentarea cu energie solară, 
claviatura de control local şi telemetrie. În consecinţă, nu există probleme de integrare, 
echipamentul intră în funcţiune din momentul instalării.

Acest tip de debitmetru utilizează tehnologia Sonaray proiectată de Rubicon, fiind tolerant 
chiar faţă de un grad semnificativ de turbulenţă. El funcţionează cu un minim de conductă 
în linie dreaptă în amonte şi fără a avea nevoie de linie dreaptă în aval, fiind potrivit 
spaţiilor compacte.

Echipamentul calculează debitul instantaneu şi volumul total care îl traversează, conferind 
o măsurare de mare precizie în privinţa consumului de apă. Spre deosebire de 
debitmetrele tradiţionale, acesta nu are nevoie de repetate recalibrări, ceea ce asigură 
costuri de întreţinere curentă scăzute.

Este uşor de utilizat, cu citire care se poate face la faţa locului sau de la distanţă cand este 
conectat la o retea SCADA sau la reţele publice de telefonie mobilă, prin intermediul 
soluţiei în cloud SCADAConnect™ Live realizate de Rubicon.

Un produs din gama  TCC™ 
Debitmetrul tip Sonaray este unul din produsele care fac parte din gama modulară de 
produse hardware şi software de mare precizie numită TCC (Total Channel Control®). TCC 
este un set de produse de tehnologie avansată proiectat pentru a îmbunătăţi 
capacitatea de gestionare şi productivitatea utilizării apei în canale deschise şi în sisteme 
de distribuţie gravitaţionale. Spre deosebire de infrastructura traditională, produsele din 
gama TCC interacţionează şi lucrează împreună astfel încât:

Sonaray™ Debitmetru

Caracteristici

•  Măsurări de debite foarte mici

•  Cheltuieli minime de infrastructură 

•  Amplasabil în locaţii la distanţă controlabile

•  Amplasare în spaţii mici, datorită capacităţii de instalare 2D/0D

Componenta debitmetru Sonaray™

Piedestal de control

1  Antena
2  Panou solar 
3  Catarg ancorat

4    Carcasa controler securizată cu ecran LCD

Bloc măsurare

5  Capace
6  Traductori
7  Placa circuit Sonaray
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Număr de aprobare NMI de referinta: NMI 14/3/42

Certificare aprobata NMI
Debitmetrul nostru tip Sonaray de 600mm Sonaray a fost certificat de către Institutul 
Naţional de Măsurări Metrologice din Australia în august 2019. Verificările şi 
încercările au fost terminate până în martie 2019 la Universitatea South Australia.

• Diametru interior 600mm

• Eroare de măsurare debitmetru tip Sonaray de ±2.5% †

• Procedeu certificat conform standardului NMI M 10-1 din 
Australia

• Sistem baterii cu alimentare solară

• Construcţie compactă şi uşoară pentru instalare uşoară

• Sistem SCADA integrat

Solutie ideală pentru ferme …

• să creasca disponibilul de apă
• să fie prestate servicii de calitate şi în mod echitabil faţă de toţi utilizatorii
• să existe o capacitate ridicată de gestionare şi control
• să confere deplină siguranţă operatorilor de canale



Specificatiile Debitmetrului Sonaray™

Prezentare Generala

Debit minim 1 megalitru/zi

Presiune maximă 70 kPa

Interfaţa utilizator Ecran LCD 

Interfaţă date RS232/485, USB, Ethernet

Unităţi de măsură Sistem metric/imperial

Etichete date Este disponibil un set cuprinzator de etichete 
pentru integrare imediată cu sisteme SCADA

Stocare date Toate datele volumetrice sunt cumulativ memorizate 
pe card SD. Date istorice pot fi încărcate prin USB.

Control Local sau de la distantă prin SCADA

Componente electronice Componente SolarDrive™ pentru comandă si control 
montate in piedestalul local. Fiecare componentă 
suspusa 12 ore la teste de stres prin incălzire si 100% la 
teste functionale.

Masurarea debitului

Tehnica utilizată Timp de tranzit pe traiectorii incrucisate

Rezoluţie de măsurare 
timp de tranzit

100 picosecunde

Frecvenţa de măsurare          1.5 seconde

Precizie †±2.5% in conformitate cu  AS 4747 si ISO 4064/ OIML 
R 49. Model de 600mm – precizie certificata in martie 
2019 de catre Australian Flow Management Group

Gama de viteze 
măsurate

Precizia indicata mai sus este atinsa la viteze de 
curgere mai mari de 25 de milimetri pe secunda 

Senzori 21 de senzori ultrasonici

Calibrare Calibrare asigurata din fabrica. Verificare simpla 
la instalare in teren

Alarme Alarmarea intervine cand nivelul apei a scazut sub 
nivelul planului de masurare de la baza

Condiţii de 
instalare

Doua diametre de conducta in amonte si zero in 
aval necesar in linie dreapta

Nr. Aprobare al 
Australian National 
Measurement Institute 

NMI 14/3/42

Materiale

Carcasa Aliaj aluminiu pentru utilizare in mediu marin

Componente mecanice Otel inox

Alimentare

Sursa Baterie de 12V CC incorporata alimentata de la 
panou solar sau sursa de alimentare electrica

Panou Solar Celule solare policristaline de 80, 120 sau 160 wati

Batterii Carcasa sigilata cu gel acid cu senzor de temperatura  
(circa 5 ani de utilizare, asigurand 5 zile de functionare 
fara alimentare solara sau de la sursa electrica) sau 
optional baterie litiu LiFePO4

Comunicatii

Protocoale DNP3, MDLC, Modbus, PLC-5, SLC500, TCP/IP

Specificatiile se pot imbunatati fără notificare prealabilă.

Piedestal de control
Fiecare instalare de debitmetru Sonaray include un 
piedestal care asigură alimentarea şi controlul 
echipamentului, fiind o carcasă sigură, cu protecţie 
meteo, pentru componentele electronice şi baterii.

Piedestalul este şi interfaţă pentru utilizator. O 
claviatură şi un ecran LCD sunt aşezate sub capacul 
încuiabil, permiţând fermierilor să monitorizeze, sau 
operatorilor să controleze sau să depaneze, 
echipamentul la faţa locului.

Comandă la distanţă
Echipamentul se poate comanda de la distanţă 
utilizând soluţia software SCADAConnect realizată de 
Rubicon, sau orice alt sistem SCADA de la terţi. 
Utilizatorii autorizaţi pot vizualiza date în timp real şi 
date istorice, şi pot configura alarme, care pot fi 
expediate prin mesaj cu text către numerele de telefon 
nominalizate.

Întreţinere simplă
Debitmetrul tip Sonaray necesită întreţinere minimă. În 
soluţia software este prevăzut un set cuprinzător de 
opţiuni de detecţie de erori şi de diagnostică la faţa 
locului. 
Cu calibrare din fabrică, măsurarea nu se face cu 
abateri, sau cu nevoia de recalibrare periodică, pentru 
a menţine precizia de măsurare.

•  Componente de calitate cu durată de viaţă 
îndelungată 

• Software de diagnostic şi alarmă la distanţă 
încorporate

•  Componente uşor accesibile pentru control vizual

Piedestal de control

Ecran afisaj si claviatura local 

SCADAConnect™
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Tehnologia de măsurare Sonaray™
Echipamentul utilizează tehnologia de măsurare ultrasonică pe traiectorii 
încrucişate pentru a măsura debite. Un set de douăzeci de traductori dispuşi pe 
cinci planuri transmit şi recepţionează impulsuri pentru a calcula viteza, 
măsurand timpul de tranzit necesar transmiterii semnalului între traductori.

Măsurarea pe traiectorii încrucişate înseamnă că echipamentul de control poate 
fi amplasat direct în aval faţă de zona de măsurare fără a fi afectată acurateţea de 
măsurare.

Echipamentul Sonaray are şi un traductor orientat spre în jos pentru a verifica 
dacă conducta este complet plină, eliminând astfel eroarea de măsurare cauzată 
de umplerea numai parţială a unei conducte. 

Douăzeci de traductori dispuşi pe cinci planuri calculează viteza utilizând măsurări de timpi de tranzit pe 
traiectorii încrucişate.

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. D
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