
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 

NIVUS GmbH 

Im Taele 2 
75031 Eppingen 
Německo  

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 

LMF je určen pro měření průtoku a hydrostatického tlaku médií v tlakových potrubích. Jedná se o příložný 
měřící systém pro kontinuální měření průtoku v širokém spektru kapalin, včetně měření agresivních látek. 
Měření rychlosti je založeno na době doběhu ultrazvukového signálu. Senzory lze použít pro tlaková 
potrubí o průměru od 0,05 m až do 3,00 m. Montáž senzorů a zprovoznění celého systému lze provést 
rychle a s nízkými náklady. Jednotka není závislá na připojení k el. energii - přívod energie zajištuje 
dobíjecí baterie s dlouhou výdrží. 

Charakteristika 

• bezkontaktní měření průtoku nezávislé na tlaku v potrubí 
• přenosný přístroj pro kontinuální měření průtoku a hydrostatického tlaku 
• dobíjecí baterie s dlouhou výdrží 
• jednoduchá instalace, nízké provozní náklady a rychlá návratnost investic 
• možnost rozšíření o dálkový přenos dat pomocí GPRS  

Aplikace 

LMF je možné speciálně využít pro monitor úniků ve vodovodních systémech. Byl vyvinut v úzkém spojení 
se softwarovou aplikací "Monitor úniků". Propojením těchto dvou prostředků získáváme účinný nástroj pro 
detekci a vyhodnocení úniků ve vodovodní síti, a tím i podporu pro efektivní správu potrubí.   

LMF je přístroj vhodný pro krátkodobé i dlouhodobé měření průtoku bez nutnosti zásahu do potrubí.  

Senzory 

• standardní sensory do prostředí  -30 °C až 80 °C 
• senzory do prostředí s vysokou teplotou  -30 °C až 130 °C 

Možnost připojení externího senzoru  pomocí analogového rozhraní - např. tlakového senzoru. 

Příslušenství 

• montážní systém 
• tloušťkoměr 
• modem 

 LMF (Leakage Monitor Flowmeter) 
přenosný průtokoměr  
- doba doběhu signálu  



Monitoring ve vodním hospodářství 

Popis a specifikace výrobku 

 Technické parametry řídící jednotky 

 

Technické parametry senzoru 

Měření rychlosti 

Měření teploty 

 

Napájení interní dobíjecí NiHM baterie 

Vnější kryt IP 67 

Pracovní teploty -10 °C až 60 °C 

Displej LCE, podsvícený, plně grafický, rozlišení: 128 x 128 pixelů 

Režim záznamu 0 až 60 zápisů 

Ovládání klávesnice (5 tlačítek), menu v německém, anglickém a českém jazyce 

Vstupy 
2 x 0/4 – 20 mA  
12-ti bitové rozlišení pro externí měření hladiny 
2 x digitální vstup 

Výstupy 
2 x relé  
2 x analogový výstup 

Datová paměť vnitřní paměť 

Přenos dat GPRS modem NivuLog Easy (volitelné) 

Max. počet rychlostních 
senzorů 

1 pár (2 senzory) 

Princip měření doba doběhu ultrazvukového signálu 

Rozsah měření ± 20 m/s 

Vnitřní průměr potrubí 50 až 3 000 mm (DN 50 – DN 3000) 

Chyby měření 

- rychlost proudění (vprůměrná) ± 0,1 % měření hodnoty v trase 
- průtok (Q) ± 1 až 5 % měřené hodnoty 
- odchylka rychlosti < ± 5 mm/s 
(v závislosti na hydraulických podmínkách) 

Počet cest 1 měrná trať 

Frekvence měření 1 MHz 

Vnější kryt IP 68 

Pracovní teploty -30 °C až 80 °C 

Délka kabelu 10 m, další délky na vyžádání 

Měřící rozsah 0 °C až 80 °C 

Chyba měření ± 1 K 


