
Statický elektromagnetický mìøiè

technológií

Inteligentní technologie smìøující k hospodaøení s vodou           

www.sensus.com

iPERL s remanentní magnetickou 

Inteligentní sítì pro komunikaci jsou dnes již všude kolem 
nás - internet, telefonování, elektøina. Tyto sítì se již dnes 
svými neomezenými možnostmi stávají nezbytností. A 
teï je tu pøíležitost využít inteligentní sí� pro život 
nejdùležitìjší zdroj PITNOU VODU.

Celosvìtovì je tøeba v oblasti rozvodných sítí vody udržet 
krok s rozvojem inteligentních komunikaèních sítí tak, aby 
byly splnìny požadavky vycházející z potøeb 
automatizace, øízení a správy tìchto sítí.

Pevná komunikaèní sí� AMI (jako napø. Sensus FlexnetTM) mùže prostøednictvím 
iPERL-u identifikovat potenciální problémy sítì, jako napø. prùsaky nebo úniky 
zpùsobené pøerušením potrubí. Rychlá identifikace poruchy v síti je zárukou co možná 
nejrychlejší reakce pro její odstranìní. Vèasným odstranìním poruchy v síti se šetøí 
náklady na vodu, zlepšuje se cílené využívání interních personálních kapacit a v 
neposlední øadì pøispívá ke zlepšení kvality zákaznického servisu.
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*speciální verze

iPERL nabízí bezkonkurenèní trvalou pøesnost mìøení 
spotøeby pitné vody R800 pro všechny velikosti od DN 15 
do DN 40 s provozní životností 15 let pøi dodržení 
následujících parametrù::

eplotní rozsah provozní teploty od -15°C do 
+60°C s podmínkou minimálního prùtoku 100l/h pro 
zamezení možnosti zamrznutí vody v iPERL-u pøi 
nízkých teplotách 

Teplotní rozsah vody od +0,1°C do +50°C (70°C*)

Vodivost (konduktivita) vody min. 120 mS/cm

Pracovní tlak do 16 bar

Na rozdíl od jiných statických mìøièù, iPERL využívá 
technologii remanentního magnetického pole umožòující 
lineární mìøení i pøi velmi nízkých hodnotách prùtoku. 
Magnetické pole pùsobící na protékající vodu generuje 
elektrické napìtí úmìrné rychlosti protékající vody 
(princip magneto-indukèního mìøení prùtoku).

EC certifikát návrhu  ve smyslu:

2014/32/EU (MID) 
EN 14154:2005+A2:2011
OIML R49:2013
ISO 4064:2014

Schválení:

KTW / DVGW (Nìmecko)
ACS (Francouzsko)
WRAS (Velká Británie)

 (SK)

     KIWA (Holandsko)
Posouzení bezpeènosti pro styk s pitnou vodou 

iPERL - vždy pøesný

Typové schválení

Typická køivka chyb

Typická køivka tlakových ztrát
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Technické parametry

Jmenovitá velikost DN
DN (mm)

15 20 25 32 40

Trvalý pr tokù
3Q m /h3 2.5 4 6.3 10 16

Rozbìh l/h 1.6 4.0 6.4 10

Rozsah “R” Q /Q R3 1 800

Maximální pr tokù
3Q m /h4 3.125 5 7.875 12.5 20

Minimální pr tokù Q l/h1 3.13 5 7.88 12.5 20

Pøechodový pr tokù Q l/h2 5 8 12.6 20 32

3
pr tok m /hod.ù

elektróda

magnetické pole M

šíøka d

Emf = M * d * v

(Emf = Elektromotorická síla)
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iPERL
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iPERL má stabilní pøesnost bez ohledu na montážní 
polohu. 
Mùže být instalovaný v jakékoliv montážní poloze bez 
nutnosti uklidòující délky pøed a za ním, a bez ohledu na 
smìr proudìní.

iPERL má automatickou detekci smìru proudìní, což 
umožòuje volbu montážní polohy v souladu s 
podmínkami Evropské smìrnice 2014/32/EC (MID) a 
Evropské normy EN 14154:2005+A2:2011.

 

Stabilní metrologické 
parametry - nezávislé na 
montážní poloze

Komunikace a dostupnost dat

Metrologická charakteristika iPERL v porovnaní s ultrazvukovým 
vodomìrem

R800

iPERL

ultrazvuk
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Výše v grafu je porovnání køivky iPERL-u a typického pøedstavitele ultrazvukových vodomìrù. Vzájemné pøekrytí køivek demonstruje extrémní 
výhodu iPERL-u.

Opíraje se o vynikající metrologické parametry, iPERL je zárukou pøesnosti a správnosti úètování dodaného množství vody odbìrateli, 
reprezentujícího výraznou redukci ztrát.

Nezávislost metrologických parametrù na poloze instalace

iPERL je vybavený integrovanou rádiovou technologií na frekvenci 868 MHz nebo 
433 MHz. 

Technologie sbìru dat a komunikace umožòuje odeèítání dostateèného množství (až 
2880 hodnot) informací o stavu mìøidla, a teda i sítì pro tzv. „walk-by“ nebo „drive-by“ 
odeèty.

iPERL díky rádiotechnologii firmy Sensus umožòuje také OMS - otevøený systém 
mìøení, díky èemuž je reálná možnost integrování iPERL-u do systému FlexNet AMI 
bez nutnosti pøístupu k mìøidlu pøi pøechodu z pochùzkového systému sbìru dat na 
pevnou sí�. Díky této moderní technologii pøenosu a záruky udržení vlastností iPERLu 
bìhem celé jeho životnosti, nabízí Sensus sofistikované øešení ve smyslu požadavkù 
technologií budoucnosti.
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R800

odklon od horizontální polohy 45°

vertikální poloha, proudìní vzestupné

vertikální poloha, proudení zestupné

horizontální poloha

horizontální poloha s pootoèením o 90°
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iPERL je urèený pro všechny montážní polohy

iPERL automaticky detekuje smìr proudìní

iPERL zabezpeèuje stabilitu pøesnosti mìøení po dobu celé životnosti
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Rozmìrový náèrtek Hlavní rozmìry a hmotnost       

Dimenze DN 15 20 25 32 40

Stavební délka L mm 165
(1)

190
(3)

260
(4)

260
(5,6)

300

Šíøka D mm 94 94 114 114 114

H mm 120 120 138 138 138

h mm 26 26 40 40 40

Pøipojovací závit inch 3/4"
(2)

1" 5/4" 6/4" 2"

Hmotnost kg 0,85 0,85 1,65 1,65 1,75

Výška

(1)  110, 115, 134, 145 a 170 mmdodáno rovnìž v stavební délce

(2) dodáno rovnìž v 7/8” x 3/4”

(3)  105, dodáno rovnìž v stavební délce 115, 153, 165 a 220 mm

(4)  198 mmdodáno rovnìž v stavební délce

(6) dodáno rovnìž v provedení s kompozitními pøírubami DN50 

(5)  245 a 270 mmdodáno rovnìž v stavební délce

Karel
Obdélník

Karel
Textový rámeček
Kapka spol. s r.o. Bylany 85, Kutná Hora, www.kapka-vodomery.cz
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