
ZASTOSOWANIE

Wiarygodnoœæ pomiaru przep³ywu
Przep³ywomierze WaterMaster charakteryzuje 
standardowa dok³adnoœæ pomiaru przep³ywu ± 0,4% 
(opcjonalnie ± 0,2%) w kierunku do przodu i wstecz. 

Mo¿liwoœæ zanurzenia i zakopania 
Wszystkie czujniki WaterMaster cechuje wzmocniona, 
wytrzyma³a konstrukcja, zapewniaj¹ca d³ug¹ ¿ywotnoœæ 
bez potrzeby konserwacji w typowych, trudnych 
warunkach instalacji przesy³u wody i cieków. Czujniki 
standardowo dopuszczaj¹ pracê w zanurzeniu (IP68, 
NEMA 6P), dziêki czemu sprawdzaj¹ siê w podatnych na 
zalanie komorach i klatkach licznikowych. Unikaln¹ 
cech¹ czujników WaterMaster wszystkich wielkoœci jest 
mo¿liwoœæ ich zakopania. W takim przypadku instalacja 
polega wy³¹cznie na wykonaniu wykopu do 
podziemnego ruroci¹gu, zamocowaniu czujnika i kabla 
do przetwornika i wreszcie zasypaniu wykopu.

Gwarantowana jakoœæ
Produkty WaterMaster s¹ projektowane i produkowane 
zgodnie z miêdzynarodowymi procedurami jakoœci (ISO 
9001), a wszystkie przep³ywomierze podlegaj¹ kalibracji 
na platformach kalibracyjnych spe³niaj¹cych krajowe 
normy, w pe³ni gwarantuj¹c u¿ytkownikowi zarówno 
jakoœæ, jak i wydajnoœæ mierników.

Zaprojektowany do u¿ytku we wszystkich aplikacjach wodno-œciekowych od oczyszczalni œcieków po sieci 
dystrybucyjne

• Najstabilniejszy przetwornik na œwiecie
przetwornik z autokalibracj¹ i ultraniskim wspó³czynnikiem 
temperatury, zapewniaj¹cymi najwy¿sz¹ dok³adnoœæ 
pomiarów
• Szybka wymiana przetwornika
rewolucyjna funkcja przechowywania danych umo¿liwia 
wymianê przetworników oraz ich wdra¿anie do eksploatacji 
bez potrzeby ponownej konfiguracji
•  Zaawansowane gniazdo podczerwieni
obs³uguje równoczesny i równoleg³y tryb pracy w protokole 
HART, zdalny interfejs HMI, cykliczny sygna³ wyjœciowy 
danych oraz zrzuty parametrów
• Oœmiok¹tny czujnik przep³ywu o pe³nym przeœwicie
unikalny wewnêtrzny oœmiok¹tny przeœwit ogranicza 
wra¿liwoœæ na zak³ócenia profilu przep³ywu
•  Weryfikacja zgodnie z wymogami OIML R49 typ P
ci¹g³y autotest czujnika i przetwornika zapewnia najwy¿sz¹ 
dok³adnoœæ pomiarów oraz d³ug¹ ¿ywotnoœæ urz¹dzenia
• Funkcje diagnostyczne zgodne z wymogami NAMUR
 pe³na diagnostyka wed³ug kategorii NAMUR NE107 w celu 
czytelnego wskazania stanu technicznego

Uniwersalna konstrukcja
Urz¹dzenia WaterMaster standardowo oferuj¹ szeroki 
zakres funkcji i korzyœci dla u¿ytkowników:
•  przep³yw dwukierunkowy
•unikalny przetwornik z autokalibracj¹ (w trakcie 
przyznawania patentu), gwarantuj¹cy optymaln¹ 
stabilnoœæ i powtarzalnoœæ

•ci¹g³y autotest zgodny z zaleceniami OIML z funkcj¹ 
alarmowania, zapewniaj¹cy dok³adnoœæ wskazañ 
zarówno czujnika, jak i przetwornika

•  pomiar rzeczywistej impedancji elektrody i cewki
• tryb pe³nej symulacji przep³ywu
•uniwersalne prze³¹czanie zasilania (dostêpne opcje 
zasilania pr¹dem zmiennym i sta³ym)

•pe³na autodiagnostyka zgodna z norm¹ NAMUR NE107
•  funkcja programowania wielu alarmów
•komunikacja poprzez protokó³ HART przewodem 
4-20mA oraz poprzez gniazdo podczerwieni

• trzy konfigurowalne wyjœcia impulsowe/czêstotliwoœci 
i alarmowe

•zaawansowane gniazdo podczerwieni obs³uguje zdaln¹ 
komunikacjê z interfejsem HMI, w protokole HART, 
cykliczne wysy³anie danych oraz zrzut parametrów

•wyjœcie pr¹dowe zgodne z NAMUR z funkcj¹ 
sygnalizacji alarmu

•prze³¹cznik "tylko do odczytu" oraz skuteczne 
zabezpieczenie s³u¿bowym has³em, zapewniaj¹ce 
ca³kowit¹ ochronê urz¹dzenia 
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Przep³ywomierz
elektromagnetyczny WaterMaster

Skuteczna kontrola dziêki zaawansowanej konstruk-
cji czujnika
Innowacyjna, opatentowana oœmiok¹tna konstrukcja 
czujnika poprawia profil przep³ywu oraz ogranicza 
wymogi wzglêdem koniecznej d³ugoœci odcinków 
dolotowych i wylotowych w przypadku najczêœciej 
stosowanych wielkoœci od 40 do 300 mm (11/2 do 12 
cali).
Dziêki unikalnemu mechanizmowi regulowanego 
wzbudzenia ró¿niczkowego z zaawansowanym 
filtrowaniem produkty WaterMaster charakteryzuje 
wy¿sza dok³adnoœæ pomiarówwynikaj¹ca z du¿o wy¿szej 
stabilnoœci "zera".
Sprawdzone w najtrudniejszych warunkach, wzmocnio-
ne i wytrzyma³e czujniki WaterMaster z mo¿liwoœci¹ 
zakopania eliminuj¹ koniecznoœæ tworzenia drogich 
komór licznikowych, zapewniaj¹c d³ug¹ i wydajn¹ 
eksploatacjê bez potrzeby konserwacji.

Wydajny i elastyczny przetwornik
Podœwietlany wyœwietlacz graficzny ³atwo obraca siê do 
180° (90° w obie strony) bez potrzeby u¿ywania narzêdzi, 
dziêki czemu mo¿e byæ ustawiony w pozycji optymalnej 
dla u¿ytkownika. Sterowanie "przez szybkê" umo¿liwia 
krótkie i szybkie wprowadzanie danych wszystkich 
stosownych parametrów poprzez lokalny panel 
operatorski.

Autokalibracja
W przep³ywomierzach WaterMaster zastosowano 
wyj¹tkow¹ koncepcjê autokalibracji opracowan¹ przez 
specjalistów ABB (w trakcie przyznawania patentu). 
Zgodnoœæ z wymogami normy OIML R49 Typ P (Ci¹g³y) 
oznacza, ¿e przetworniki elektromagnetyczne musz¹ 
byæ wyposa¿one w "Funkcje kontroli", tzn. na wejœciu 
przetwornika przep³ywu podaje siê symulowany sygna³, 
a sygna³ wyjœciowy porównuje i kontroluje jego przebieg 
ze z góry okreœlonymi zakresami. 
W przep³ywomierzach WaterMaster funkcja ta zosta³a 
dodatkowo rozwiniêta w ten sposób, ¿e sygna³ ten nie 
tylko s³u¿y do kontroli dok³adnoœci, ale tak¿e do 
automatycznej kalibracji. Rozwi¹zanie to nie tylko 
spe³nia i przekracza wymogi zaleceñ OIML R49, ale 
tak¿e przek³ada siê na nastêpuj¹ce cechy:
 przyrz¹d samokalibruj¹cy siê
• brak koniecznoœci przeprowadzania kalibracji 

fabrycznej
• ci¹g³a regulacja w ramach kalibracji podczas normalnej 

pracy
• maksymalna stabilnoœæ d³ugoczasowa
• bardzo niski wspó³czynnik temperatury
• dok³adnoœæ pomiarów zale¿y tylko od jednego 

precyzyjnego rezystora.
• procentowa wartoœæ regulacji jest wyœwietlana 

u¿ytkownikowi do celów diagnostycznych
• graniczne wartoœci alarmowe do przechwytywania 

b³êdów sprzêtu i regulacji poza zakresem
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Specyfikacja  Czujnik

Specyfikacja funkcjonalna

Dopuszczalny zakres ciœnienia
Zgodnie z parametrami znamionowymi ko³nierza

Dopuszczalny zakres temperatury
Temperatura otoczenia

Przetwornik zdalny -20 do 70 °C (-4 to 158 °F)
Przetwornik zintegrowany -20 do 60 °C (-4 to 140 °F)

Temperatura medium procesowego
-6 do 70 °C (21 to 158 °F)

Zabezpieczenie przed wp³ywami œrodowiska
Charakterystyka znamionowa: IP68 (NEMA 6) do 10 m 
g³êbokoœci z w pe³ni zalan¹ skrzynk¹ zaciskow¹

Przewodnoœæ w³aœciwa - > 5 µS cm1
Monta¿ przetwornika - zintegrowany lub zdalny
Przy³¹cza elektryczne

D³awnice 20 mm
1/2 cala NPT
D³awnice z pancerzem 20 mm

Kabel czujnika
Kabel WaterMaster dostêpny w dwóch wersjach: stan-
dardowej i z pancerzem. Maksymalna d³ugoœæ 200 m

Specyfikacja fizyczna

Czêœci stykaj¹ce siê z medium procesowym
Materia³ ok³adziny

Polipropylen (wielkoœci od DN40 do 200)
Elastomer (wielkoœci od DN250 do 2200)
Zatwierdzone przez WRAS
Zatwierdzone przez ACS i NSF61 (wielkoœci od DN40 
do 200 w toku)

Materia³ elektrody
Stal nierdzewna 316 L
Hastelloy C
(Inne materia³y elektrody dostêpne na ¿yczenie)

Pierœcienie uziemienia - niewymagane
P³yty ochronne - niewymagane
Warunki instalacji (zalecane)

Po stronie dolotowej ? 5D
Po stronie wylotowej ? 2D

Strata ciœnienia
< 0,25 bara przy Q3 (wielkoœci od DN40 do 200)
Zaniedbywalna przy Q3 (wielkoœci od DN250 do 2200)

Czêœci niestykaj¹ce siê z medium procesowym
Materia³ ko³nierza

Stal wêglowa
Materia³ obudowy

Stal wêglowa (wielkoœci od DN40 do 200 oraz od 
DN700 do 2200)
Tworzywo sztuczne (wielkoœci od DN250 do 600)

Materia³ puszki zaciskowej
Poliwêglan lub aluminium

Materia³ d³awnicy kablowej
Tworzywo sztuczne lub mosi¹dz

Specyfikacja  Przetwornik

Specyfikacja funkcjonalna

Zasilanie
Sieæ zasilaj¹ca 85 do 265 V AC przy mocy < 7 VA
Niskie napiêcie 24 V AC +10 %/30 % przy mocy < 7 VA
Pr¹d sta³y 24 V ±30 % przy natê¿eniu < 0,4 A
Wahania napiêcia zasilania w obrêbie wskazanego 
zakresu nie maj¹ wp³ywu na dok³adnoœæ

Wyjœcia impulsowe/czêstotliwoœci
Jedno dedykowane, drugie wyjœcie konfigurowalne, 
funkcjaprogramowalna:

Maksymalna czêstotliwoœæ wyjœciowa - 5250 Hz
Charakterystyka znamionowa:

30 V przy natê¿eniu 220 mA kolektor otwarty
Galwanicznie odseparowane

Wyjœcia alarmowe/logiczne
Jedno dedykowane, drugie wyjœcie konfigurowalne, 
funkcjaprogramowalna:

Charakterystyka znamionowa:
30 V przy natê¿eniu 220 mA kolektor otwarty

Galwanicznie odseparowane
Wyjœcie pr¹dowe

4 do 20 mA lub 4 do 12/20 mA
Maksymalna rezystancja pêtli 750 W
Galwanicznie odseparowane
Protokó³ HART wersja 5.7
Poziomy sygna³u zgodne z norm¹ NAMUR NE 43 (3,8 
do 20,5 mA)
Niski poziom alarmowy 3,6 mA
Wysoki poziom alarmowy 21,8 mA
Dodatkowa dok³adnoœæ 
 ± 0,1% odczytu
Wspó³czynnik temperatury Typowy < ± 20 ppm/°C

Przy³¹cza elektryczne
D³awnice 20 mm
1/2 cala NPT
D³awnice z pancerzem 20 mm

Dopuszczalny zakres temperatury
Temperatura otoczenia -20 do 60 °C (-4 to 140 °F)
Wspó³czynnik temperatury Typowy < ± 10 ppm/°C przy 
szybkoœci przep³ywu ?0,5 m/s

Zabezpieczenie przed wp³ywami œrodowiska
Wilgotnoœæ: 0 do 100%
Charakterystyka znamionowa: IP67 (NEMA 4X) do 1 m 
g³êbokoœci

Zabezpieczenie przed manipulacj¹
Blokada zapisu poprzez wewnêtrzny prze³¹cznik oraz 
zewnêtrzne uszczelki ochronne

Jêzyki
angielski, francuski, niemiecki, w³oski, hiszpañski

Gniazdo podczerwieni
Adapter USB (akcesoria)
Zgodnoœæ z USB 1.1. i 2.0
Sterowniki tylko dla komputerów PC
Zgodnoœæ z systemami Windows 2000, XP oraz Vista
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Standardowa kalibracja Kalibracja wysokiej dok³adnoœci

0,4% OIML R49 Klasa 2  0,2% OIML R49 Klasa 1

Q4 Q3 Q0,4% Q2 Q1 Q0,2% Q2 Q1

DN (m3/h) (m3/h) (m3/h) (m3/h) (m3/h) (m3/h) (m3/h) (m3/h)

40 50 40 4,2 0,25 0,1 6 0,32 0,2

50 79 63 4,2 0,4 0,16 8 0,5 0,32

65 125 100 6,7 0,63 0,25 13 0,8 0,5

80 200 160 11 1 0,4 16 1,3 0,8

100 313 250 17 1,6 0,63 25 2 1,3

125 500 400 27 2,5 1 40 3,2 2

150 788 630 42 4 1,6 63 5 3,2

200 1250 1000 67 6,3 2,5 100 8 5

250 2000 1600 107 10 4,0 160 13 8

300 3125 2500 167 16 6,3 250 20 13

350 5000 4000 267 25 10 400 32 20

400 5000 4000 267 25 10 400 32 20

450 7875 6300 420 39 16 630 50 32

500 7875 6300 420 39 16 630 50 32

600 12500 10000 667 63 25 1000 80 50

700 20000 16000 1067 100 40 1600 160 100

750 20000 16000 1067 100 40 1600 160 100

800 20000 16000 1067 100 40 1600 160 100

900 31250 25000 1667 156 63 2500 250 156

1000 31250 25000 1667 156 63 2500 250 156

1050 31250 25000 1667 156 63 2500 250 156

1200 50000 40000 2667 250 100 4000 400 250

1400 78750 63000 4200 394 158 6300 630 394

1500 78750 63000 4200 394 158 6300 630 394

1600 78750 63000 4200 394 158 6300 630 394

1800 125000 100000 6667 625 250 10000 1000 625

2000 125000 100000 6667 625 250 10000 1000 625

2200 125000 100000 6667 625 250 10000 1000 625
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