
Charakteristika 
 
Ultrazvukový prietokomer  iSonic 4000 je určený pre 
meranie a záznam objemu nádrží, alebo prietoku voľných 
hladín v merných žlaboch, priepadoch, v kanáloch  a 
čiastočne zaplnených potrubích s voľnou hladinou. 
K vyhodnocovacej jednotke je možné pripojiť  ľubovoľné 
2-vodičové meracie senzory výšky hladiny s výstupom 4-
20 mA. V typickej zostave sa zariadenie skladá z  
ultrazvukového senzora výšky hladiny EchPod  
a elektronickej vyhodnocovacej jednotky. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Popis senzora EchoPod DL-10 
 
Senzor EchoPod DL-10 môže byť inštalovaný  upevnením do  držiaka s 1“  otvorom 
s uchytením plastovou maticou  s 1“ vnútorným závitom. Napájaný je dvojvodičovou  4-20 mA slučkou z vyhodnocovacej 
jednotky. Senzor meria výšku hladiny do 1,25 m s nízkou mŕtvou zónou ( 5 cm) a malou šírkou ultrazvukového lúča ( 2°). 
Odolné PVDF puzdro ho predurčuje  k meraniam  v nádržiach a kanáloch odpadových vôd. Počas merania sú zo 
senzora vysielané krátke ultrazvukové signály, ktoré sa odrážajú od povrchu hladiny. Po odfiltrovaní šumov a teplotnej 
kompenzácii je čas návratu impulzov konvertovaný do hodnôt vzdialeností a zaslaný do vyhodnocovacej jednotky ako 
analógová veličina. 

 
 
Popis vyhodnocovača iSonic 4000 
 

 Okamžitý prietok je počítavaný cez Q/h prevodové tabuľky alebo predprogramované vzťahy pre jednotlivé 
primárne zariadenia (žľaby, priepady…) 

 iSonic 4000  je dodávaný v prevedení  IP67 v robustnej hliníkovej skrinke určenej pre montáž na stenu alebo do 
rozvádzača. 

 Ovládanie sa vykonáva troma pogumovanými tlačidlami. 
 iSonic 4000 je štandartne napájaný zo siete s rozsahom strádavého napätia od 92V do 275 V. Alternatívne je 

možné jednosmerné napájanie 9-36 V ( max 9 W). 
 Užívateľ sa pripája na iSonic 4000 cez USB rozhranie IP67 alebo Ethernet pomocou software Flow Meter Tool, 

ktorý slúži pre nastavenie parametrov a stiahnutie údajov zo záznamníka.  
 ISONIC 4000 má kapacitu 2 MB pre záznamy prietokov, ktorá predstavuje približne 130 000 zaznamenaných 

údajov. Zaznamenané údaje je možné stiahnuť z prístroja pomocou software Flow Meter Tool a uložiť do 
PC vo formáte *.csv, vhodnom pre EXCEL. 

 iSonic 4000 disponuje  analógovým vstupom 4..20mA pre pripojenie meracích senzorov, má  analógový výstup 
0/4..20mA a 2x vzájomne galvanicky oddelený impulzný výstup pre zaradenie ISONIC 4000 do iných systémov  

 Rozhranie USB  IP67, MODBUS RS485/RS422/RS232  a Ethernet pripojenie v základnej verzii. 
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Technické údaje: 
 
Elektronika iSonic 4000                                                                            Senzor EchoPod DL-10                                                              

 
 
 
 

Rozmery elektroniky iSonic 4000 (mm) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Napájacie napätie 92-275 V AC (50 / 60 Hz), <10 VA , alternatívne 9-36 V 
DC 

Analógový vstup 4-20 mA 
Analogový výstup 0/4 – 20 mA, ≤ 800 Ohm 
Digitálne výstupy 2 otvorené kolektory, pasivne 32 V DC, 0-100 Hz 100 

mA, 100-10.000 Hz 20 mA, voliteľný aktívny impulz,  
stavové a chybové hlásenia 

USB konektor Mini USB IP67 
Programovanie  Pomocou trojice tlačídiel na prednej strane skrinky 

elektroniky 
Rozhranie RS232, RS422, RS485, ModBus® RTU, Ethernet  
Dĺžka impulzu Konfigurovateľná do 2000 msec. 
Výstupy Odolné proti skratu a galvanicky oddelené 
Displej Grafický LCD 64x128, podsvietený, 

Aktuálna hladina, prietoku, total, stavová obrazovka 
Záznamník údajov Kapacita 2 MB s približne 130 000 zaznamenanými 

riadkami 
Skrinka  Práškovo nalakovaný hliníkový odliatok, krytie IP67  
Káblový vstup 3 x káblová priechodka M20 
Teplota prostredia -20°C až + 60 °C 

Rozsah 1,25 m 
Presnosť 3 mm 
Rozlíšenie 0,5 mm 
Šírka lúča 5 cm ( uhol 2°) 
Mŕtva zóna 5 cm 
Napájacie napätie 24 VDC v prúdovej slučke 
Odpor slučky 400 Ohm max. 
Výkon 0,5 W 
Výstup signálu 4-20 mA, dvojvodičový 
Poruchový prúd 4 mA, 20 mA, 21 mA, 22 mA 

alebo posledná hodnota 
Nastavenie WebCal pre PC Windows 
Teplotná kompenzácia Automaticky 
Teplota okolia -35 až 60°C 
Procesná teplota -7 až 60°C 
Tlak  2 MPa 
Puzdro Typ 6P, ponoriteľné, odolné voči 

korózii 
Materiál Santoprene, PVDF, polyuretan 
Dĺžka kábla 1,2 m 
Uchytenie 1“ G závit 
Montážny krúžok Viton 
Účel použitia Všeobecný 
Certifikáty CE, cFMus 

 MaRweb.sk     mob. +421 908 170 313     web. www.marweb.sk


