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Разходомери за течности 
Прецизни регулируащи вентили 

 
 
Термични масови разходомери за газове 
Газанализаторни станции 

 
 
Диференциални масови разходомери за 
газове и пара 

 
 
Регулиращи вентили 

 
 
 
Електромеханични и радарни нивомери 



Badger Meter Europa 



Измерване и управление на флуидни потоци 
при пречистване на отпадъчни води 

 отпадъчни води при напорни 
и безнапорни течения, 
компресиран въздух и биогаз; 
анализ на състава на биогаза 



Измервани 
потоци в ПСОВ 

• Вход 

• Изход 

• Утайки 

• Химикали, 

  напр. FeCl3, 

  варно мляко 

• Въздух 

• Биогаз 

• Газов анализ  на  

   произведения 

   биогаз 

 

Реконструкция ПСОВ – Варна 



 Каква е течността? 

 Какъв е съществуващият диаметър? 

 Какъв е обхватът на измерване? 

 Какъв е материалът на тръбата / канала? 

 Пълна ли е тръбата? 

 Налични ли са необходимите прави участъци? 

Основни фактори при избор на разходомер 

 Свойтва на течността? 

 Диаметър на тръбата/канала? 

 Oбхват на измерване? 

 Материал на тръбата / канала? 

 Пълна ли е тръбата? 

 Налични ли са необходимите прави участъци? 



Разходомери за измерване на течности 
в напорни тръбопроводи 

 Ултразвукови разходомери 

 Метод на пробега 

 Доплеров метод 

 Магнитно-индуктивни разходомери 

Напорни  течения 



Ултразвукови - по метода на пробега 

 Скоростта на ултразвуковия сигнал 

по и срещу течението е различна 

 Измерената разлика на времето 

на пробега е критерий 

 за скоростта на потока 

Напорни  течения 



Приложения 
 

 Измерване на вода и отпадъчна вода, химикали и др. 

 максимално допустима концентрация 

 на твърди частици и газови мехурчета 

 в зависимост от диаметъра на тръбата 

Напорни  течения 



Dynasonic TFX Ultra 

 Диаметри 

 Точност на измерване 

 Захранване 

 Работна температура 

 Обхват на измерване 

 Показания 

 Изходи 

 Максимална отдалеченост 
на електрониката от мястото 
на измерване 

 Необходими прави участъци 
преди и след мястото за 
монтаж на уреда 

 DN50 – DN3000 

 +/+- 1% от измерената 
стойност 

 95 -264 VAC 

 -40 – 120 oC  на датчиците 

 -40 – 85 oC на електрониката 

 0,03 – 12 m/s, двупосочно  

 двуреден LCD дисплей: 
моментен разход и 
натрупване 

 импулсен,                         
аналогов 4 – 20 mA              
RS485 

 300 m 

 Според хидравличното 
смущение 

Напорни  течения 



Ултразвук – Доплеров метод 

 Отразената от движещи се в потока 

частици звукова вълна е с различна 

честота от излъчената 

 

 Измерената разлика е критерий за 

скоростта на потока 

 

Напорни  течения 



Приложения 

Течности, съдържащи твърди частици  

D > 35 μm, концентрация > 100 ppm 

Напорни  течения 



Dynasonic DFX 

 Диаметри 

 Точност на измерване 

 Захранване 

 Работна температура 

 Обхват на измерване 

 Показания 

 Изходи 

 Необходими прави участъци 
преди и след мястото за 
монтаж на уреда 

 DN50 – DN3000 

 +/- 2% от обхвата 

 95 -264 VAC 

 -40 –– 85 oC 

 0,05 – 9 m/s 

 LCD дисплей 

 импулсен,                         
аналогов 4 – 20 mA 

 Според хидравличното 
смущение 

Напорни  течения 



Преносими модели 

TFXP 902 Energy Wall 
Thickness 

Напорни  течения 



Магнитно-индуктивен метод 

 Движението на проводник в 

електромагнитно поле индуцира 

електрическо напрежение 

 

 Измереното напрежение е 

критерий за скоростта на потока 

Напорни  течения 



Приложение 

 Всички видове електропроводящи течности 

 максимална концентрация на твърди частици: 5% 

Напорни  течения 



MAG серия 

Напорни  течения 



ModMag M1000 

 Диаметри 

 Точност на измерване 

 Захранване 

 Изводи 

 

 

 Необходими прави 
участъци преди и след 
мястото за монтаж на 
уреда 

6 – 200 mm 

+/-  0,3% от измерената стойност 

92 – 275 VAC или 9 – 36 VDC (по избор) 

1 x 4 – 20  mA 
2 дигитални 
1дигитален вход 
RS232 

 

5xD преди и  

3xD след уреда 

Възможност за разделен и 
неразделен монтаж 
 (изнасяне на електрониката 
на разстояние) 

Напорни  течения 



ModMag M2000 

 Диаметри 

 Точност на измерване 

 Захранване 

 Изводи 

 

 

 Необходими прави 
участъци преди и след 
мястото за монтаж на 
уреда 

6 – 2000 mm 

+/- 0,2% от измерената стойност 

85 – 265 VAC или 9 – 36 VDC (по избор) 

1 x 4 – 20  mA 
4 дигитални 
1 дигитален вход 
RS232/RS485 

 

5xD преди и  

3xD след уреда 

Възможност за разделен и 
неразделен монтаж 
 (изнасяне на електрониката 
на разстояние) 

Напорни  течения 



ModMag M3000/M4000 

 Диаметри 

 Точност на измерване 

 Захранване 

 Изводи 

 

 

 Необходими прави 
участъци преди и след 
мястото за монтаж на 
уреда 

 

 ATEX 

 

6 – 600 mm 

+/- 0,2% от измерената стойност 

85 – 265 VAC или 9 – 36 VDC (по избор) 

1 x 4 – 20  mA 
4 дигитални 
1 дигитален вход 
RS232 

 

5xD преди и  

3xD след уреда 

 

 - зона 2 за M3000 

 - зона 1 за M4000 

Възможност за разделен и 
неразделен монтаж 
 (изнасяне на електрониката 
на разстояние) 

Напорни  течения 



Badger Meter B-Mag M5000 

 Диаметри 

 Точност на измерване 

 Захранване 

 Изводи 

 

 

 Необходими прави 
участъци преди и след 
мястото за монтаж на 
уреда 

15 – 600 mm 

+/- 0,4% от измерената стойност 

батерия, издържа до 20 години 

4 дигитални 
1 дигитален вход 
RS232 
IrDA 
M-Bus 

 

5xD преди и  

3xD след уреда 

Възможност за разделен и 
неразделен монтаж 
 (изнасяне на електрониката 
на разстояние) 

Напорни  течения 



Разделен монтаж 

Напорни  течения 



Ултразвукови 

 Добра точност 

 Лесен монтаж и обслужване 

 Широк обхват на измерване 

 Без хидравлични загуби 

 Изгодна цена за диаметри 

над 300mm в сравнeние с 

други методи на измерване

    

 

 Висока точност 

 Лесно обслужване 

 Широк обхват на измерване 

 Без хидравлични загуби 

Магнитно-индуктивни 

Напорни  течения 



Напорни  течения 



Напорни  течения 



Ултразвукови разходомери за измерване 
на вода в открити канали и непълни тръби 

 Измерване на ниво 

 Количество по ключова крива 

 Измерване на ниво и скорост 

 

 

Безнапорни  течения 



- Измерване на ниво 

Измерване на ниво и вграждане към канала  
(тръбата) на устройство (първичен елемент), за което е известна 
зависимостта количество-ниво. В електрониката на уреда, 
измереното ниво се трансформира в количество.  

 

Уредът изисква свободно изтичане (да няма подприщване) 

Безнапорни  течения 



iSonic 3000 

Показания 

 

Захранване 

 

Точност на  

измерване  

на нивото 

 

Входове 

 

Изходи 

 

 

 

 

 

 

 

Моментен разход 

Ниво 

Натрупано количество 

 

90-230VAC 

 

 

+/-0,5% 

 

 

 

 

4x4-20mA аналогови 

Импулсен 

 

Аналогов 

Релеен 

RS422 и RS485 ModBus 

Datalogger 

 

 

 

 

Безнапорни  течения 



Паршал корито 

DN75-DN915 

Обхват на измерване:  
0,77 - 1577 l/s 

Точност:   
+/-3% 

Безнапорни  течения 



Корито за шахта 

DN100-DN300 

(5 типоразмера) 

Обхват на измерване:  

0,3 - 94 l/s 

Точност:   

+/-3-5% 

Безнапорни  течения 



Безнапорни  течения 



Безнапорни  течения 



 При известна Q/h зависимост 
(ключова крива количество – ниво), 
зададена от клиента, тя може да 
бъде въведена в електрониката     
по 35 точки 

 

 Фирмата поема и създаване на 
ключови криви 

Програмируеми ключови криви 

Безнапорни  течения 



Измерване на ниво и скорост на потока 

 При зададена в уреда геометрия на канала 

 и измерване на нивото, във всеки момент е известно 

 намокреното сечение. 

 

 Това сечение, умножено по измерената 

 с ултразвук по метода на пробега скорост, 

 дава моментен разход, 

 респективно, количество 

 

 Не е необходимо свободно 

 изтичане 

Безнапорни  течения 



DELTAWAVE 

Измерване на скорост на до 6 нива 

Голям обхват на измерване 

Ширина на канала: 

   

Точност на измерване: 

 

Необходими прави участъци: 

 

 

Захранване 

Изходи 

 

Комуникация   

 

Вградена памет 

0,5 - 40m 
 
 
+/-1-3% 
в зависимост от броя 
нива на измерване  
 

преди уреда, 

5-10 x  
условния диаметър 
 
 220VAC  

 
4x4-20mA  
2 импулсни 
2 релейни 
 
USB 
RS232 
LAN 
 
1GB 

 

Безнапорни  течения 



Прав участък  
преди уреда 

Пътеки Точност 

>10D 2  3% 

>10D 3 2.5% 

>10D 4 2% 

>10D 6 1% 

<5D 2 x 2 (X) 3% 

<5D 3 x 2 (X) 2.5% 

<5D 4 x 2 (X) 2% 

<5D 6 x 2 (X) 1% 

DELTAWAVE 

Безнапорни  течения 



Измерване на газове газови потоци? 

 Термични масови разходомери 

 

 Газанализаторни станции 

 

 Диференциални масови разходомери 

Газов поток 



Термични масови разходомери за газове 

нагрят сензор 

референтен 
 елемент 

с поток 

без поток  
 Уредът се състои от два 

    електрода. Единият се 

    загрява, а другият е референтен  

 

 Степента на охлаждане на загретия електрод 

 по отношение на референтния 

 е критерий за преминaлото количество 

Газов поток 



COMBIMASS BASIC 
 Мерни единици 

 

 Захранване 

 Точност на измерване  

 Обхват на измерване 

 Работна температура 

 Максимално работно 
налягане 

 Необходими       
прави участъци 
преди и след уреда 

 

 

 

 

 

 

 kg/h 

 Nm3/h 

 Nm/s 

 18 – 36 VDC 

 +/-  2,5% 

 

 0,08 – 46 Nm/s 

 max. 220oC 
 

 100 bar 

 

 в зависимост от 
хидравличното 
смущение 

 

 
Газов поток 



O
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Zeit [min] 

  Ist-Konzentration O2  
  Sollwertvorgabe für die O2-Konzentration  
  Mindestkonzentration O2  

Luftregelkreis 

O
2
-K

o
n

z.
 [

m
g

/l
] 

Zeit [min] 

klassische O2-Regelung 

Сравнение с класическо регулиране на О2 

Система за 
измерване и 

регулиране 
подаването на 
въздух в ПСОВ 
Тип VACOMASS 

Газов поток 



BINDER ENGINEERING 

40 

Gesamtkosten sind entscheidend! 

Die beste Technologie ist meist die Teuerste im Kauf,  

wenn man den gesamten Lebenszyklus betrachtet aber die 

wirtschaftlichste Lösung ist! 

 

 

 

 

12 200 000

450 000

1 350 000

Energie

Kapital

Instandhaltung

Vortrag: Funktion und Aufbau einer Kläranlage,  
Dipl.-Ing. Wolfgang Grägel, 2015  



Обхват Типична точност (1) 

CH4 0-100%/об. 0,2%/об. при конц.     5%об. 
1%/об. при конц.   50%об. 
2%/об. при конц. 100%об. CO2 0-100%/об. 

O2 0-25%/об. 0,5%/об. 

H2 0 - 1000 ppm 
3% от обхвата 

CO 0 – 1000 /    2000 ppm 

 NH3
(2) 

0 - 1000 ppm 
1% при   10% от обхвата 
3% при 100% от обхвата H2S 

0 – 200   /    2000 ppm 
0 – 5000 / 10 000 ppm 

  Газанализатори  
COMBIMASS GA-m и GA-s    

Газов поток 



Диференциални масови разходомери 

 Измерват разликата в налягането преди и 
след сондата 

 Тази разлика е критерий за количеството 
при известни диаметър и параметри на 
флуида 

 

 

dp

u

p
ges

p
stat

Газов поток 







 dpdqm 2²
4

1



DELTA FLOW 

Газов поток 

Бленда 
 
 
Вентури- 
Елемент 
 
Минимална 
загуба на 
налягане 

 Точност 

 

 Обхват на 
измерване 

 

 Работно 
налягане 

 

 Работна 
температура 

 

 Необходими 
прави участъци 

 

 

 

 

 

 

 

 +/- 0,5-1% 

 

 

 

 1:30 

 

 

 до 160 bar 

 

 

 -200 до 1240 oC 

 

 

 в зависимост от 
хидравличното 
смущение 

 

 

 

 



Вентили 

Седлови 

Широко използвани 

Универсални 

DN8 – DN80  

 С плъзгащ 
се шибър 

Малки размери 

Голяма плътност 

Минимални лекажи 

Малки разходи на енергия 

Лесен монтаж 

Минимално износване 

Максимална възможна ΔP 

DN15 – DN250 

Вентили 



Вентили 

1 – 2 m 

Зоната на кавитация е 

извън уреда 

Турбулентен поток 



FA = Dp ASeat 

FA 

Dp AOrifice 

FA 

FA = Dp  AOrifice 

F 
a,globe 

D p A 
Seat 

= 
F 

a,slid.gate 
D p    A 

Orifice 

около 90% по-ниско съпротивление 

Вентили 



Вентили 

Сферични 
секторни 

 Износоустойчиви 

 За абразивни и вискозни 
течности и смеси 

 Суспенсии с високо 
съдържание на частици 

 -целулозни 

 -варно мляко 

 -други 

 DN25 – DN300 

 

 

 

 

 

Пинч 
вентили 

 Корозионни и вискозни 
течности 

 DN15 – DN50 

 

 



 Всички уреди са съвместими с диспечерски 
системи (SCADA и др.) 

 

……… 



Само дайте флуиди! 


