
Monitoring ve vodním hospodářství  

Popis a specifikace výrobku 

DHI a.s. 
je dynamická konzultační firma poskytující široké spektrum služeb v oboru vodního hospodářství se zaměřením na matematické 
modelování stokových sítí a ČOV, říčních systémů i systémů zásobování vodou, aplikaci moderních nástrojů hydroinformatiky, 
dlouhodobý i krátkodobý monitoring, prodej měřící techniky, vývoj a distribuci odborného software. 

Výrobce 

ADS Corporation/ADS Environmental Services  
4940 Research Drive  
Huntsville, Alabama 35805 

U.S.A. 

 

Dodavatel 

DHI a.s.  

Na Vrších 1490/5 

100 00 Praha 10 

tel. +420 267 227 111 

fax. +420 271 736 912 

e-mail: office@dhi.cz 

web: www.dhi.cz 

Popis 

Monitorovací stanice FLOWHAWK je navržena speciálně pro sběr dat proudění na sítích městského 
odvodnění v otevřených korytech a potrubích. Bateriemi napájený systém sbírá data od senzorů měřících 

hloubku a rychlost proudění, která pak ukládá v  paměti nebo je může posílat přes telefonní linku 
do vzdáleného počítače. Nová technologie zaručuje minimální obsluhu v průběhu monitorovací kampaně 

a snížení nákladů spojených s monitoringem. Model FLOWHAWK vyhovuje mezinárodním standardům 
pro instalaci v potenciálně výbušných prostředích. 

Připojitelné sondy 

 ultrazvuková sonda úrovně hladiny se čtyřmi senzory 

 kombinovaná sonda na dno pro měření okamžité rychlosti, hydrodynamického tlaku a ultrazvukové 

měření úrovně hladiny 

 kombinovaná sonda do záklenku pro měření povrchové rychlosti, hydrodynamického tlaku 

a ultrazvukové měření úrovně hladiny 

 rozhraní pro připojení systému SCADA a vzorkovače kvality vody 

Aplikace 

Monitorovací stanici FLOWHAWK je, ve spojení s kompatibilními sondami pro měření hladiny a rychlosti, 
možné využít pro měření průtoku při volné hladině i v tlakovém režimu. Naměřená data je možné využít 

v řadě aplikací ve vodním hospodářství jako např.: 

 monitoring stokových sítí, 

 kalibrace měrných žlabů a přelivů, 

 generely odvodnění apod. 

Charakteristika  

 nástupce monitorovací stanice ADS 3600 

 bezdrátový přenos dat (GPS/GPRS) zajišťuje vzdálenou komunikaci s daty - vzdálený přístup pomocí 

standardního modemu 

 dlouhá životnost díky kvalitnímu materiálu použitému na hardware a krytí IP 68 

 nízká spotřeba energie, a tím dlouhá výdrž baterie 

 rychlé nastavené pomocí softwaru Qstart 

 software Profile pro zprávu a analýzu dat  

Monitorovací stanice 
FLOWHAWK 
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 Technické parametry řídící jednotky 

Technické parametry ultrazvukové sondy 

Technické parametry kombinované sondy na dno  

 

Rozměry 45,1 cm dlouhý válec o průměru 16,8 až 22,2 cm 

Vnější kryt 0,36 cm silné bezešvé aluminium, doplňky z nerezavějící oceli, IP 68 

Konektory bajonetové konektory s pozlacenými kontakty pro připojení příslušenství 

Interval měření 
Krystalový oscilátor časovými intervaly 1 až 15 minut automaticky aktivuje 

měřící senzory. Čas je synchronizován s centrálním počítačem. 

Paměť 832 kB (kapacita pro jeden měsíc sběru dat při intervalu jedné minuty) 

Napájení 

interní baterie - výdrž v závislosti na intervalu měření: 

 každých 15 minut - více než 15 měsíců 

 každých 5 minut - více než 6 měsíců 
externí bateriový box 

Pracovní teplota -20 °C až 60 °C 

Ex provedení EExd [ia] ia IIb T6 (Zone 1), Sira 04ATEX1028X (Zone 0)  

Dálkový přenos dat přímo kabelem do PC 

Rozsah měření 0 - 3,05 m 

Rozlišení 0,25 mm 

Přesnost 3,2 mm 

Mrtvá zóna 12,7 mm nebo 5% maximálního rozsahu 

Vnější kryt nerezavějící ocel 18,9 x 10,5 x 2,2 cm 

Připojovací kabel délka 10,67 m, průměr 1,27 cm 

Ex provedení zone 0, EEx ia IIb T4 

Rozměry 172 x 31 x 21 mm 

Měření rychlosti  

Rozsah měření ± 9,1 m/s 

Vnitřní průměr potrubí 25 až 1 520 mm 

Rozlišení 0,003 m/s 

Přesnost 0,06 m/s nebo 4 % aktuální maximální hodnoty 

Velikost 3,8 x 2,85 x 1,27 cm 

Měření hloubky (ultrazvuk) 

Vnitřní průměr potrubí 25 až 1 520 mm 

Rozlišení 0,254 m 

Přesnost 0,5 % nebo 3,2 mm 

Měření hloubky (tlak) 

Rozsah měření 

0-5 PSI až do 3,5 m 

0-15 PSI až do 10,5 m 

0-30 PSI až do 21 m 

Rozlišení ± 1,0 % 

Přesnost 0,25 mm 


