
 

Solutii si sisteme de masurare a debitelor in 

canale deschise 

 

 

FLAND GRUPPE ofera solutii si sisteme de masurare si monitorizare a nivelului, volumului si 

debitului în canale deschise sau in conducte parţial pline cu posibilitatea cu transmiterea datelor 

la distanta.  

Solutiile vin in sprijinul operatorilor din domeniul apei si al apei uzate, 

protectiei mediului si a platformelor industriale, in principal pentru 

monitorizarea parametrilor din canalele deschise din statiile de epurare, dar 

si in alte domenii care necesita in exploatare supravegherea continua a 

acestora – puturi de apa, lacuri de acumulare, baraje, stavilare, canale 

irigatii, etc.   

Sistemele pentru măsurarea debitului în canale deschise oferite de FLAND 

GRUPPE asigura date la un nivel înalt de acurateţe, fiind proiectate cu 

respectarea standardelor internationale si europene. 

Pot fi oferite sisteme certificate MCERT in conformitate cu Directivele Europene privind regimul 

emisiilor industriale, datele monitorizate, echipamentul aferent şi personalul.  

Principalele avantaje ale implementarii solutiilor si sistemelor de masurare in 

canale deschise:  

• Permit o abordare integrata de tip TOTEX – 
a cheltuielilor totale pentru gestionarea și 
exploatarea activelor infrastructurii de apă 
și apă uzată; 

• Acces la informatie in timp real – operare, 
exploatare si decizii rapide; 

• Reducerea costurilor legate de tratarea apei 
uzate in toate etapele de proces – statii de 
pompare, canale deschise, monitorizare nivel 
namoluri, etc. 

• Managementului corespunzator al 
resurselor de apa; 

• Monitorizare si prevenire dezastre – 
inundatii, reversari, deversari, etc. 

Tipuri de solutii de masurare:  

• Măsurare debite în canale deschise, fără element primar; 

• Măsurare debite în canal deschis, cu element primar (de ex. canal Parshall); 
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Ultrasonic sau Radar? 

 

Tehnologia Ultrasonica 

Utilizare larga - aproximativ 95% din aplicatii utilizeaza in 

prezent aceasta tehnologie pentru masuratori de nivele 
pentru foraje, masuratori diferentiale, comanda si control 
pompe, masuratori de volume, etc. 

Avantajele tehnologiei Ultrasonice: 
- fara parti in miscare; 

- fara mentenanta;  

- semnale acustice puternice la puteri/tensiuni scazute;  

- semnal de raspuns sigur si robust; 

- pret avantajos. 

 

Tehnologia Radar 

Se aplica in cazurile in care masuratorile ultrasonice nu au 

precizia sau continuitatea necesara 

Disponibila in doua variante – puls si respectiv Unde Continue cu Frecventa Modulata (FMCW) 
se bazeaza pe masurarea timpului in care un semnal radio emis se intoarce de la o tinta cu o 
constanta dielectrica semnificativ mai mare decat aerul 

Avantajele tehnologiei Radar: 
- lichide cu evaporare intensa – variatia de temperatura dintre 
senzor si suprafata lichidului determina un semnal ultrasonic 
inconsistent si reducerea acuratetii masuratorii; 

- interferente acustice – utilizarea senzorilor radar elimina 
influenta acestor fenomene in masuratori; 

- aplicatii lichide cu spuma – spuma poate duce la intreruperea 
semnalului ultrasonic, masuratorile radar au rezultate mai stabile 
decat cele ultrasonice; 

- instalatii de dozare – radarul poate citi prin peretele 
containerelor din plastic; 

- digestoare – radarul elimina inabilitatea masuratorilor in medii 
bogate in metan; 

Consultanta si servicii:  

Fland Gruppe asigura consultanta tehnica de specialitate in alegerea tehnologiei si 
proiectarea solutiei, cat si servicii de masurare la cerere. 

Este esentiala proiectarea chiar de la inceput a unui sistem flexibil prin alegerea unui 

controller care este compatibil cu ambele tehnologii in situatia in care se modifica conditiile de 
proces si e necesara trecerea de la o tehnologie la alta rapid, cu costuri minime.  

Toate solutiile de masurare debit, presiune si temperatura, pot include 

transmiterea la distanta a datelor prin GPRS, GSM, 3G sau Nb-IoT si 

includerea in sisteme de management existente. 


