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ChronoFLO® 2 

Przepływomierz  
ultradźwiękowy 

 
(z  opcjonalnym  wyposażeniem  

do  pomiarów  w  sieci  ciepłowniczej) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Dwie pary czujników (opcja) - do jednoczesnego pomiaru przepływu na dwóch rurociągach            
np. zasilanie i powrót w sieci ciepłowniczej 

 Pomiar na rurociągach o temperaturze max. 120 
0
C 

 Akumulator umożliwiający  1 miesiąc pomiarów bez ładowania (do dwóch miesięcy                                 
z akumulatorem zewnętrznym) 

 Przenośny, w mocnej obudowie, IP67/IP68 
 Bezinwazyjny pomiar przepływu – czujniki montowane na zewnątrz rury 
 Dokładność pomiarowa do  0,5% 
 Pomiar przepływu na rurach od DN12 do DN3200 

 
 

 

Zastosowania: 

 Jednoczesny pomiar porównawczy rurociągów zasilających  i powrotnych w sieci 
ciepłowniczej w celu oceny i lokalizacji strat wody 

 Okresowe pomiary w celu testowania stopniowego przepływu i  kalibracji modelu 
hydraulicznego sieci wodociągowej  

 Pomiary porównawcze w celu kontroli innych przepływomierzy oraz wodomierzy  
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Korzyści wynikające ze stosowania przepływomierza ChronoFLO
®

 2 

Ultradźwiękowy przepływomierz ChronoFLO
® 

2 mierzy  natężenie przepływu w rurach transportujących ciecze. W celu 
uzyskania stabilnych pomiarów nawet w najtrudniejszych warunkach urządzenie to wykorzystuje proces korelacji zakodowanego 
sygnału ultradźwiękowego. Aby zapewnić  szeroki zakres zastosowań, przepływomierz jest wyposażony w jednostkę 
przetwarzania sygnału (procesor) i dwa czujniki oraz szynę montażową, która pasuje do rur o różnych średnicach.  
Szybki i łatwy, bezingerencyjny montaż czujników na zewnątrz rury powoduje, że urządzenie jest tanie w doraźnych 
zastosowaniach służących do: diagnozowania sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, sektoryzacji sieci  (testowanie stopniowe 
przepływu dla lokalizacji wycieków), sprawdzania istniejących przepływomierzy, kontroli pracy pomp, kalibracji modeli 
hydraulicznych i doboru zaworów hydraulicznych, przepływomierzy, pomp itp.  
 
Opcjonalne wyposażenie przepływomierza w dwie pary czujników, odpornych na temperaturę do 120

0
C - pozwala                                

na prowadzenie równoległego i jednoczesnego pomiaru przepływu na rurociągu zasilającym i powrotnym w sieci 
ciepłowniczej. Taki pomiar umożliwia dokładną ocenę strat wody w tej sieci i wstępną lokalizację wycieków. 

 

Zasada pomiaru 

 

 

 

 

 

 

Natężenie przepływu jest obliczane na podstawie prędkości przejścia sygnału ultradźwiękowego przez ciecz. Sygnał ten 
przemieszcza się szybciej zgodnie z kierunkiem przepływu płynu, niż w przeciwnym kierunku (tak jak pływak płynący pod prąd 
lub z prądem). Czujniki, które działają naprzemiennie jako nadajnik i odbiornik emitują dwa impulsy ultradźwiękowe:  

 

- jeden impuls w kierunku przepływu cieczy (t2) 
- kolejny w kierunku przeciwnym do kierunku przepływu cieczy (t1) 

 
Średnia prędkość przepływu jest obliczana z różnicy czasu przejścia sygnału t (t2-t1). Natężenie przepływu jest automatycznie 
obliczane na podstawie wewnętrznej powierzchni przekroju poprzecznego rury, który wynika z wcześniej wprowadzonej 
średnicy rury. 
 
 

Instalacja czujników 
Czujniki przepływomierza ChronoFLO® 2 można montować na różne sposoby: 

Układ  W 
 

 
 
 
 
 
 
 

Zalecany do stosowania na: 
DN < 100 mm  

 

Układ  V 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zalecany do stosowania na: 
100 mm < DN < 600 mm 

Układ  Bezpośredni 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zalecany do stosowania na: 
DN > 600 mm 

 
Wybór sposobu instalacji czujników zależy także od materiału rury. 
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Zalety urządzenia 
 

Operacyjne 
 

 Dwukierunkowy pomiar przepływu 
 Szybka i łatwa instalacja (mniej niż 5 min.) bez  

wyłączania sieci 
 Matwe przenoszenie i kalibracja 
 Jedno urządzenie dostosowane  do szerokiego  

zakresu średnic rur (od 12 mm do 3200 mm) 
 Jeden miesiąc pomiarów bez ładowania 

akumulatora  (przy max. jednym pomiarze co 5 minut).  
Do 2 miesięcy z dodatkowym, zewnętrznym 
akumulatorem 

 Pomiary nieinwazyjne: 
- bez ryzyka wycieku, 
- bez wyłączania  procesu dystrybucji 
- bez ryzyka skażenia wody 
- brak kontaktu z cieczą 

 Zastosowanie na każdym rodzaju jednolitej rury  
 Wysoka jakość sygnału pozwala na pomiar małych 

prędkości (przepływ nocny) z dużą dokładnością:             
do ± 0,5% 

 W pełni kodowany sygnał umożliwia uzyskanie  
stabilnego wyniku procesu korelacji nawet w najbardziej 
wymagających warunkach pomiarowych 

 Dwa wyjścia cyfrowe i 4-20 mA  (aktywne i pasywne) 
umożliwiają podłączenie czujnika temperatury                       
lub czujnika ciśnienia 

 Wyjścia impulsowe umożliwiają połączenie urządzenia  
z układem sterowania lub dozowania albo                           
z rejestratorem  i  systemem  monitoringu 

 Kolorowy wyświetlacz LCD  

 

Ekonomiczne 
 
 Tylko jeden przepływomierz dla wody ogrzanej, pitnej            

i ścieków, do pomiarów  okresowych lub ciągłych 
 Ekonomiczny pomiar przepływu 
 Tania instalacja przepływomierza ChronoFLO

® 
2                       

w stosunku do każdego rodzaju przepływomierza 
elektromagnetycznego 

 Lepsza kontrola sieci dzięki pomiarom  nocnych 
przepływów (niskie prędkości) 

 Lepsza kontrola zainstalowanych przepływomierzy 
 Prosty demontaż w celu kontroli i konserwacji 

optymalizującej  żywotność urządzenia 
 Kompatybilny z rejestratorami  CELLO   
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Specyfikacja techniczna 
 
 

Zakres pomiarowy 
Pomiar dwukierunkowy, do 25 m/s  
Pomiar do 20g/l TSS (zawartość cząstek stałych) 

Dokładność (w stanie 
stabilnego przepływu) 

do ± 0,5% w zależności od warunków  i rodzaju używanych czujników 

Powtarzalność do ± 0,1% bez przemieszczania czujnika 

Praca bez zewnętrznego 
zasilania 

  jeden miesiąc dla pomiarów co 5 minut  
   140h ciągłego pomiaru w trybie niskiego zużycia energii 

Procesor 

Pamięć 1 000 000 punktów danych 

Język angielski, francuski, pozostałe po uzgodnieniu 

Wodoodporność IP67 

Temperatura 
pracy 

-10 do +50
0
C 

Zasilanie 
Wewnętrzne Akumulator litowo-jonowy 

Zewnętrzne Sieć lub zewnętrzny akumulator 

Wejścia 2 x 4-20mA, aktywne lub pasywne 

Wyjścia 2 x impulsowe do rejestracji i monitoringu lub alarmowania 

Komunikacja przez klucz USB (pliki tekstowe) 

Czujniki 

1 MHz (standard) 
- DN od 40 mm do 1000 mm z kablem 4,0 m 
- IP68, temperatura pracy: -20 do +80

0
C 

2 MHz (opcja) 
- DN od 12 mm do 114 mm z kablem 4,0 m 
- IP67, temperatura pracy: -10 do +120

0
C 

0.5 MHz (opcja) 
- DN od 100 mm do 2500 mm z kablem 5,0 m 
- IP68, temperatura pracy: -20 do +80

0
C 

0,5 MHz (opcja) 
- DN od 100 mm do 3200 mm z kablem 5,0 m 
- IP68, temperatura pracy: -20 do +120

0
C 

Instalacja 
 Montaż z użyciem łańcuchów dla średnic  < 1000 mm 
 Pasy dla dużych średnic (opcjonalnie) 

Temperatura 
przechowywania  

od -20 do + 60 °C 

Wymiary 
 Czujniki 1 MHz: 67,4 x 35,5 x 45 mm 
 Procesor: 290 x 245 x 120 mm 

Waga 
 Czujniki 1 MHz: 0,1 kg każdy 
 Procesor: 2,7 kg. 

Rodzaje rur Wszelkie rury wykonane z jednorodnego materiału  przewodzącego dźwięk 

Zalecana kalibracja 1 raz na rok, wykonywana u producenta zgodnie ze standardami CORFAC 

Certyfikacja metrologiczna  
Skalibrowany z użyciem przepływomierzy elektromagnetycznych (100 i 200 mm) 
zgodnie z  procedurą CORFAC 

*Specyfikacja może ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia 

 
 

 


