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Descrierea codurilor traductorului magnetic-inductiv şi indicatorul de nivel de 
tip M 

(carcasa de plastic a unităţii de control tip BOPLA, IP 65) 
Exemplu al  descrierii codurilor: 
 
 

- M Q I 99 SMART 
- M Q U 99 - 
- M Q U 99 SMART 
2 M Q U 99 SMART 
- M H U 99 - 
2 M H U 99 SMART 
 M   99  

 
 

Cantitate Funcţia unităţii de 
control Tipul senzorului Generaţia Programul unităţii 

descriere Cod descriere Cod descriere Cod descriere Cod descriere Cod 

1 senzor - Debit Q Magnetic- 
inductiv I  99 

2 senzori 2 Indicator de 
nivel H Ultrasonic U  99 

opţiune SMART 

_______________________________________________________________________________ 
Descrierea codurilor traductorului magnetic-inductiv type M 

(carcasa de aluminiu a unităţii tip ELA, IP 67) 
Exemplu al  descrierii codurilor:  
 
 

- M Q I 99 C 
- M Q I 99 S 

      - M Q I 99  
 
 

Cantitate Funcţia unităţii de 
control Tipul senzorului Generaţia Tip chit 

descriere Cod descriere Code descriere Cod descriere Cod descriere Cod 
Compact C 1 senzor - Debit Q Magnetic- 

inductiv I  99 Separat S 
_______________________________________________________________________________ 

Descrierea codurilor traductorului magnetic-inductiv type F 
(carcasa de aluminiu a unităţii tip ELA, IP 67) 

Exemplu al  descrierii codurilor:  
 
 

- F Q I - C 
- F Q I - S 

      - F Q I -  
 
 
 

Cantitate Funcţia unităţii de 
control Tipul senzorului Generaţia Tip chit 

descriere Cod descriere Cod descriere Cod descriere Cod descriere Cod 
Compact C 1 senzor - Debit Q Magnetic- 

inductiv I  - Separate S 
 

A

B

reset

shift next

enter
menu

ELA Brno
měřidla pro vodárenství

measuremend in water



  

 
Descrierea codurilor traductorului magnetic-inductiv tip S 
 (debitmetru magnetic-inductiv compact, fară afişaj şi alimetare electrică) 

Exemplu al  descrierii codurilor: 
 
 

- S - I - 4-20 
- S - I - 0-20 
- S - I - 0-5 

      - S - I -  
 
 

Cantitate Funcţia unităţii de 
control Tipul senzorului Generaţia Menţionarea lui -I-  

la ieşire 
descriere Cod descriere Cod descriere Cod descriere Cod  descriere Cod 
1 senzor - Debit - Magnetic- 

inductiv 
I  - Ieşire 

analog  în 
mA 

4-20 
0-20 
0-5 

_____________________________________________________________________ 
Descrierea codurilor indicatorului de nivel ultrasonic compact tip P  

(indicator ultrasonic compact, fară afişaj şi alimetare electrică) 
Exemplu al  descrierii codurilor: 
 

- P - U - 0,5 
      - P - U - 2 
      - P - U - 4 
      - P - U - 6 
      - P - U - 10 
      - P - U -  
 
 

Cantitate Funcţia unităţii de 
control Tipul senzorului Generaţia Grila de măsurare 

descriere Cod descriere Cod descriere Cod descriere Cod  descriere Cod 
0 - 0,4 m 0,5 
0 - 1,8 m 2 
0 - 3,5 m 4 
0 - 5,2 m 6 

1 senzor - Indicator de 
nivel 

- Ultrasonic U  - 

0 - 9,65 m 10 
_______________________________________________________________________________ 



Introducere:

  Debitmetrele inductive Checkmag sunt dispozitive de măsurare precise destinate pentru măsurarea debitului de lichide 
care au conductivitate electrică. Debitmetrul poate fi utilizat pentru măsurători, înregistrare, dozare, amestecare, etc 
pentru operare şi / sau debitmetru certificat în conformitate cu Legea nr. 505/1990 Coll. în Metrologie (Cehia).

Applicaţii:

► Managementul resurselor de apă, măsurarea debitului de apă potabilă şi apă uzată
► Industia chimică, textilă, minieră,de producţie a hârtiei
► Industria alimentară
► Sectorul energetic şi termocentrale
► Agricultură

Avantaje:

► Independenţă faţă de fluctuaţiile şi interferenţele din reţeau electrică
► Independenţă faţă de presiune, temperatură şi densitate, etc de mediu măsurat
► Nu sunt pierderi de presiune
► Nu sunt interferenţe datorită densităţii lichidului măsurat 

Nu instalaţi în cadrul aplicaţiilor unde:

► Conductivitatea lichidul este 5 μS/cm, sau mai mic
► Conducte cu umplere parţială, în caz că e posibil
► Curgere relaminară
► Viteza de curgere mai mică 0.5 m/sec

Principiul de functionare a senzorului inductiv 

Măsurarea se bazează pe principiul Faraday, legea inducţiei electromagnetice. Conform acestei legi, tensiunea electrică 
este indusă într-un corp care dispune de conductivitate electrică, care se află în mişcare într-un câmp electromagnetic.
  Pentru a obţine tensiunea indusă (in general) se aplică ecuaţia următoare:

U=B x Dx v unde:               U = tensiunea inductivă                   D = diametru conductei 
                                             v = vectorul vitezei medii                B = inducţie magnetică

 Dacă inducţia magnetică B şi diametrul conductei D sunt constante, tensiunea inductivă este proporţională cu debitul 
mediu.
  Lichidul curge printr-un debitmetru perpendicular spre direcţia câmpului magnetic. Tensiunea electrică care este 
monitorizată de doi electrozi plasaţi perpendicular fiind indus atât câmpul magnetic cât şi debitul de către un flux de 
lichid cu conductivitatea electrică minimă.
   Se generează un curent cu o formă de undă dreptunghiulară într-un convertor şi alimentează senzor de înfăşurări bobina 
generatoare debitmetru câmp magnetic. Sistemul de curent indus generează excitare constantă în toate condiţiile care pot 
să apară în timpul operaţiunii.



Specificaţii:

Condiţii de măsurare:

Măsurătorile sunt independente de:
►Temperatură şi presiune
► Densitate şi vâscozitate
► Conţinutul de solide
► Niveluri de interferenţă a câmpurilor magnetice obişnuite

Trebuie asigurate următoarele condiţii  pentru a obţine o măsurare precisă şi o funcţionare sigură a debitmetrului 
Checkmag.

►Conductivitate scazută a lichidului                           > 20 μs/ cm pentru apa demineralizata rece
                                                                                       >  5 μs/ cm pentru alte fluide
►Debit                                                                          minimum 0.1 m/s., max. 10 m/s
►Debit constant                                                            dimensiuni constante  - amonte 5 DN
                                                                                                                           - aval      3 DN
                                                                                       pentru orice schimbare a DN este prevăzut o              
                                                                                       înclinare de pana 8° pe traseele drepte
►Senzor umplut complet cu lichid 
►Conexiune de înaltă calitate între senzor şi lichidul să poată fi măsurat, legare la pământ.

Precizie de măsurare este afectată negativ de:
►Aerarea lichidului, bule de aer
►Curenţi puternici de dispersie a pământului
►Curgere relaminară
►Existenţa materialelor solide sau a metalelor magnetice în mediul măsurat

Asamblarea debitmetrului Checkmag

Asamblarea senzorului
►Se creează un tub de măsurare dintr-un material nemagnetic cu flanşe sudate. Tubul de măsurare este căptuşit cu un 
înveliş izolat având proprietăţile necesare (în funcţie de mediul măsurat).
 Un sistem de circuit magnetic de excitaţie a bobinei care generează câmpul magnetic este fixat pe corpul tubului de 
măsurare.
►O pereche de electrozi, care se află vizavi una faţă de alta sunt instalate în interiorul tubului de măsurare, învelişul este 
produs din oţel inoxidabil sau alte materiale similare (în conformitate cu rezistenta chimica necesară pentru mediul 
măsurat).
►Secţiunea electrică completă este plasată în interiorul unei carcase din oţel (sudate), cu o priză (gât) pentru cabluri.
►Pe priza, cablul de semnal este fixat cu o lungime standard de 8 metri (pot fi comandate lungimi diferite). Carcasa 
sudată oferă protecţie ridicată, şi finisajul suprafeţei asigură o permanentă rezistenţă climatică.

Convertorul:
► Unitatea de control electronic şi de evaluare este montată la distanţă, are afişaj alfanumeric.

Accesorii suplimentare:
►Debitmetru Checkmag poate fi produs cu specificaţia „debitmetru certificat” în conformitate cu Legea nr. 505/1990 
Coll. în Metrologie (Cehia). La cererea clientului se verifică şi se marcheză  toate caracteristicile metrologice ale 
debitmetrului.
►Calibrare multi-punct. Debitmetrele sunt calibrate în trei puncte în opţiunea de bază. Potrivit
cerinţelor clientului, numărul de puncte de calibrare poate fi crescut.
►Creşterea electrice de protecţie IP 68: cerinţele trebuie să fie specificate clar (adâncimea de imersie şi timpul, 
explozive mediu, etc).
►PN Mai mare, senzor de diferite lungimi, alte ansambluri de flanşe (DIN, ANSI, etc) la cerere.
►ACQ software de date - permite evaluarea datelor statistice primite de la un debitmetru pe orice PC-ul.

Conectarea şi montajul debitmetrului Checkmag

Conexiunea convertorului la sursa de alimentare trebuie să fie efectuată în conformitate cu respectarea standardelor şi  
a normelor:

Conexiunea instrumentelor şi aparatelor electrice
Protecţia împotriva şocurilor electrice.
Reţea de distribuţie a curentului greu în instalaţiile industriale.
Norme şi măsuri de siguranţă în exploatarea instalaţiilor electrice operate de către personal care posedă calificare şi 



experienţă de bază.

►Dacă se solicită Departamentul de Service va efectua punerea în funcţiune. Dacă munca se face de către o altă 
societate, garanţia poate fi anulată în cazul în care lucrarea este efectuată neanunţat şi neautorizat. 

►Protecţia electrică permite utilizarea instrumentului în toate tipurile de medii de active, pasive şi complexe, şi după un 
acord cu noi, este posibil să se efectueze unele modificări suplimentare, chiar pentru condiţii climaterice severe. 

►Cablu de semnal şi de ieşire nu vor fi amplasate în apropiere de reţeaua de distribuţie a energiei electrice sau prize.

Conectarea cablului de semnal:

►Semnalele care sunt transmise de la un circuit senzor electrod la convertor vor fi în gama de milivolţi. Ele va fi foarte 
sensibile la interferente magnetice şi electrostatice provenite de la traseele de cabluri de înaltă tensiune, şi la motoarele de 
mare putere, etc. Interferenţa este compensată în principal prin convertor de conexiune, cu toate acestea dacă este posibil, 
este necesar a se preveni prezenţa tuturor semnalelor parazite.
►Cablul de semnal este special în construcţia şi măsură sa, este parte componentă a transportului,  dimensiunea sa nu ar 
trebui schimbată (pentru un sistem certificat nu este permis).  Este importantă conectarea corespunzătoare  a cablului la 
convertor;  făcând acest  lucru  poate  provoca  defecţiuni  de  măsurare.  Sunt  stabilite  cerinţe  speciale  de  ecranare,  iar 
precizia de măsurare depinde de calitatea acesteia.
►Cablul nu trebuie să fie extins.
►Ecranarea trebuie să fie bine izolată pe întreg traseul de la sol şi alte componente de metal. Este
recomandă poziţionarea cablului într-un canal separat.



Locaţia şi poziţia senzorului pe conductă

►senzor inductiv al debitmetrului poate fi instalat în orice poziţie în funcţie de cerinţe,  cu toate acestea pentru montaj 
orizontal, axa electrodul trebuie să fie întotdeauna orizontală.
►senzor trebuie să rămână plin de lichid.
►Este recomandat ca directia de curgere să urmeze săgeata de pe învelisul senzorului ; convertorul este, de asemenea, 
presetat  pentru această direcţie.  La un  debitmetrul aflat în funcţiune, se poate realitaza reglajul direcţiei de flux prin 
schimbarea parametrilor convertorului Checkmag.
►Suruburi şi piuliţe - verificaţi dacă există un spaţiu suficient pentru instalarea acestora în apropierea flanşelor.
►Vibraţiile şi devierea a conductelor - fixarea conductelor pe ambele capete de la debitmetru pentru a evita orice deviere 
şi vibraţii.
►Dacă instalaţi conducte cu diametrul intern mai mare, instalaţi un reductor, aceasta va oferi o reducţie axială fără a 
creşte stresul mecanic în conducte şi flanşele senzorului.
►Pentru a îmbunătăţi  curgerea,  este recomandat  să utilizaţi  numai trasee drepte amonte (5DN) şi  în avalul  faţă  de 
senzorul (3DN). Orice schimbare a unui diametru cu un unghi de până la 8° este exclus în traseul drept descris mai sus. 
În instalaţii mai sofisticate sunt utilizate deflectoarelor de curgere asamblate corespunzător şi o combinaţie de difuzoare.
►Când instalaţi senzorul într-o conductă izolată (de exemplu, sticlă, masa artificială, etc), utilizaţi coliere, suporţi de 
fixare adecvate.  Pentru o măsurare corespunzătoare este necesară conexiunea conductoare între legătura la pământ a  
senzorului şi lichidul care urmează să fie măsurat!

Recomandari pentru instalare

 Pentru a evita orice erori de măsurare care sunt cauzate de bulele de aer sau avarierea învelişului, acordaţi o atenţie la 
următoarele recomandări:

►În timpul asamblari corecte a senzorului, strângeţi şuruburile uniform şi plasaţi pe diagonală unul după altul.
►Trebuie remarcat  faptul  ca alinierea paralelă  a flanşelor  are un efect  mai intens asupra îmbinării  decât  forţele  de 
presiune datorată strângerii excesive a flanşelor curbate şi fixate.
►Senzorul  trebuie  să  fie  instalat  în  interiorul  conductei,  astfel  încât  axa  electrodului  de  senzor  să  fie  totdeauna 
orizontală.

►Învelişul PTFE (teflon) necesită atenţie sporită în timpul manipulării şi asamblarii. În timpul instalării / operării evitaţi 
presiunea excesivă în conducte. Nu modificaţi şi avariaţi extensia racordurilor la ambele capete ale senzorului. Senzorii 
sunt livraţi din fabrică, cu înveliş special pentru a evita orice deformăre a formei. (Memoria elastică a PTFE de ar trebui 
să determine o compensare parţială în viitor). Vă rugăm să eliminaţi învelişul doar înainte de instalare, şi atunci când îl 
introduceţi între contra flanşă, înlocuiţi cu mai multe bucăţi netede de foi de metal care vor fi  eliminate doar înainte de a 
strânge şuruburile.
►Ambalare  -  extensia  învelişului  nu  este  corespunzătoare  pentru  etanşare,  prin  urmare  se  inserează  o  etanşare  
corespunzătoare între senzor şi conductă. În cazul în care etanşarea depăşeşte profilul curgerii în orice punct, acest lucru 
va provoca turbulenţă şi reduce precizia de măsurare.
►În timpul instalării, asiguraţi-vă că senzorul se potriveşte în conductă în cazul în care conducta nu este suficient de  
flexibilă. Se recomandă folosirea inserţiilor (mai ales pentru diametre interne mai mari). În timpul instalării a senzorului,  
contra-flanşă nu trebuie să fie sudate (este periclitată învelişul  senzorului).



Împământarea echipamentului Checkmag

►Pentru funcţionarea fiabilă şi corectă a debitmetrului inductiv, este necesar să se utilizeze o protecţie, împământare de 
înaltă calitate.
►Cablul debitmetrului interne şi alimentare PE (PEN) conductoare oferi împământare de protecţie.
►Împământarea de lucru este realizată prin cabluri interne şi o conexiune de calitate înaltă între corpului senzorului cu 
două  ţevi  de  metal  contraflaşe.  Conexiunile  se  recomandă  a  fi  făcute  cu  piuliţe  M6 sudate  sau  sau  găuri  filetate.  
Conexiunea de sub piuliţele de fixare a flanşei nu este recomandată, deoarece din cauza posibilei coroziuni apar greşeli 
de măsurare.
►Atunci când sunt asamblate în conducte fabricate din material non-conductive (sau cu înveliş non-conductor),  este  
necesar să se realizeze împământare cu lichid printr-o metodă diferită, de exemplu, de inele de împământare - valabil 
pentru DN 10 ÷ DN 40.
Inelele pot fi comandate de la fabrică, materialul şi rezistenţă chimică trebuie să respecte cel al lichidului care urmează să  
fie  măsurat  -  de obicei  produse din acelaşi  material  ca electrozii  din senzor.  Debitmetrule DN 50 ÷ DN 1000 sunt  
echipate cu electrod de împământare. Funcţia de electrodului de împământare este aceeaşi cu a inelului de împământare.
►Atunci când sunt asamblate, este necesar să se introducă de ambalare de pe ambele maluri ale inelului împământare.  
Asiguraţi-vă că nici o parte va pătrund într-un profil intern al senzorului (turbulenţe).

Electrozii

►Materialul electrodului trebuie selectat în funcţie de rezistenţa sa chimică la lichidul care urmează a fi măsurat. 
►Puritatea electrodului poate afecta precizia de măsurare, concentraţia mare a impurităţilor poate afecta procesul de  
măsurare (izolare lichid).       
►După livrare, nu se impune curăţarea electrozilor înainte de instalarea senzorului în interiorul conductei. Curăţaţi cu o 
cârpă fină, sau folosiţi un detergent chimic. Evitaţi orice deteriorare a învelişului!
►În cazul în care electrozii trebuie să fie curăţati în timpul funcţionării, fie prin metode mecanice sau electrolitice.
►Curăţarea mecanică poate fi utilizată numai pentru un ansamblu de senzor adecvat, în caz contrar demontaţi senzorul 
de pe conductă. După curăţare reinstalaţi senzorul.
►Orice metoda electrolitică este avantajoasă pentru simplitatea ei, însă aceasta poate fi aplicată doar pentru contaminări  
care pot fi eliminate prin electroliza (contaminare şi sedimente reduse).
►La cerere pot fi furnizate toate instrucţiunile detaliate de la producătorul debitmetrului.
►Dacă  un  debitmetru  funcţionează  în  condiţii  normale,  în  cazul  majorităţii  lichidelor,  nu  se  impune  curăţarea 
debitmetrelor  pe  durata  lor  de  viaţă,  auto-curăţarea  realizată  prin  curgerea  lichidului  este  satisfăcătoare  (o  viteză 
recomandată este de peste 3 m/s).

Punerea în funcţiune a debitmetrului Checkmag
Verificarea instalaţiei şi a împământării.
►Senzor de împământare corespunzătoare
►Fermitatea conexiunilor prin cablu, conexiunilor pentru toţi conectorii.
►Verificaţi integritatea setului expediat în funcţie de numerele de serie ale senzorului şi a convertorului.
►Verificaţi dacă tensiunea de alimentare este corespunzătoare; a se vedea eticheta de pe convertor.
►Verificaţi existenţa protecţiei electrice adecvate.
►În  cazul  în  care  instalarea  este  corectă,  umpleţi  conducta cu lichid şi  verificaţi  etanşeitatea  senzorul în interiorul 
conductei. După o scurtă spălare, comuta sistemul on-off-on.

Service

►Asistenţa comercială, service-ul şi asistenţa tehnică pentru M Q I  99 SMART este asigurată de 
Ela Brno, Ltd in cooperation with Petr Bajsa, Address: Košuličova 6, 619 00 Brno, CZ: Fax+420 543 251 594,  
Phone +420 602 737 201.
►Divizia de service asigură toate activităţile care sunt legate de punerea în funcţiune şi toate modificările parametrilor la 
faţa locului (cu excepţia debitmetrelor certificate).
►Arkon Flowmeters poate autoriza o altă organizaţie pentru oferirea service-ului. Organizaţia trebuie să fie în măsură să 
prezinte la  cerere  omologare/  certificare  corespunzătoare.  Producător  desfăşoară  recalibrarea  tuturor  debitmetrelor  şi 
reparaţiile acestora.



Specifica  ţiile senzorului inductiv Checkmag  

►Dimensiune nominală                    DN 10 ÷ 1000
►Cablu de conectare                        Varianta comenzii la distanţă – standard 8 m / 2 x 2 x 0,25 mm2

►Principiu de control                       Pulse DC     
►Alimentare bobine de excitare       De la traductor
►Clasa bobinei de excitare               E
►Conexiuni                                       flanşă DIN (ANSI, BS) / DIN 11 851 igienic
►Presiune maximă                            standard de 1,6 MPa (0,6 / 1,0 / 2,5 / 4,0 MPa)
►Protecţie                                         standard IP 67 / NEMA 5 (IP 68 / NEMA 6)
►Înveliş                                            cauciuc tare + moale DN 10 ÷ DN 1000 / Teflon PTFE DN 10 ÷ DN 500
►Toleranţa termică a învelişului      cauciuc tare + moale  -5°C ÷ +90°C / Teflon PTFE -25°C ÷ +150°C
►Electrozi                                         Oţel inoxidabil 316Ti, L (Hastelloy / Tantalum / Titanium / Platinum)
►Teacă exterioră şi flanşe                Oţel carbon standard (Oţel inoxidabil 304 / 321
►Conductă de curgere                      Oţel inoxidabil 321
►Înveliş exterior                                       Acrymetal multi componentă lac
►Temperatura mediului înconjurător      -20°C ÷ +60°C
►Accesorii opţionale                                Inele din oţel inoxidabil de legare la pământ pentru ţevi de plastic
►Opţiuni speciale                                  Versiunea igienică din oţel inoxidabil -Înveliş din teflon -  montaj prin înşurubare
                                                                Flanşă din oţel inoxidabil versiune - teflon / înveliş cauciucat
                                                                Versiune Wafer - înveliş cauciucat

Specificaţii pentru - MQI 99 SMART unitate de control:

►Conductivităţii electrică medie           ≥ 5 µS/cm
►Rezistenţă                                            ≥  1010Ω
►Precizie de măsurare                           0,5% din citire în intervalul de 10 ÷ 100% Qmax
►Filtrare de măsurare                             Ajustare multi-mode
►Respingere debit mic                           Reglabil în paşi de 0,1%
►Direcţie de curgere                              Măsurare bidirectională distins de un sunet
►Debit zero                                            Setare automată punct zero
►Stocare date                                         Stochează întreg volumul de citiri şi în cazul unei pene de curent
►Statistică                                              La interval de 5 minute/orar/zilnic/medii lunare
►Timp real                                            Ceas şi calendar incluzând anii bisecţi până la 2099 
►Afişaj                                                   Afişaj LCD alfanumeric, 2 x 16 pixeli, iluminare fundal
►Control                                                Tastatură (4 taste)
►Modalitate de programare                   Detectare conductă goală, curăţare senzori

► Ieşiri (separate galvanic)

►activ analog                                        standardizate 0-20 mA / 500 Ω, 4 - 20 mA / 500 Ω, 0 - 5 mA / 2 kW, sau 
                                                                selectat în general, între -30 şi +30 mA / 300 Ω, inclusiv modul negativ (curent 
                                                                vrs. curba cantitativă pentru ieşire de este o funcţie descendentă.)
►pulse                   programarea numarului de impulsuri / litru, număr impulsuri / m3, citiţi mai   
                                                               departe instrucţiunile de utilizare

►frecvenţă (colector deschis) (la cerere)     0÷1 kHz / 0÷100 %Q, TTL
►binar                                                  4 x relee indicare status de operare (comparatoare, avarie, impuls din volumul 
                                                                      total (în special pentru direcţii de curgere, comparatoare (4 moduri) – sarcină 
                                                                      non-inductiv 3A/ 50V AC / DC.
►Transfer de date (la cerere)                      RS 232C, RS 485, semnal selectabil, protocol special ELA, pentru afişarea  
                                                                     datelor stocate, software-ul ACQ pentru achizitie de date (evaluare pe un PC 
                                                                     obişnuit WIN)   
►Cablu de conexiune                                 3 x PG 11
►Sursă de curent (AC ^ DC)                     230 V / 50Hz /15 VA
►Protecţie                                                  IP 65
►Temperatura ambiantă                            între -20 şi 50° C
►Dimensiuni                                             210 x 160 x 115 mm (h x w x d)
►Greutate                                                  2,5 kg          


	                                                                                   Tel./Fax: 0264-595579, 0264-598685
	                                                                                   E-Mail: office@asio.ro 

