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ČASŤ A:  

Hardvérová príručka 
pre Mace Flo Series3
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1.0  Úvod k meradlám  Flo Series3 
1.1 FloPro Series3 
Tento návod popisuje  inštaláciu, použitie a  údržbu FloPro Series3. 
FloPro Series3 sa typicky skladá zo 4 hlavných častí: 
• Skrinka elektroniky. 
• Senzor(y).  
• Solárny panel ( alebo napájanie ). 
• Flocom+ software na konfiguráciu meradla a sťahovanie údajov.  

FloPro Series3 podporuje: 
• MACE Dopplerove karty  (1-5) 
• MACE vstupno/výstupné (I/O) karty (1-5) 
• MACE Impulzné vstupno/výstupné  (I/O) karty (1-5) 
• MACE FloSI karty (1)
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1.2 AgriFlo Series3 
Tento návod popisuje  inštaláciu, použitie a  údržbu AgriFlo Series3. 
AgriFlo Series3 sa typicky skladá zo 4 hlavných častí: 
• Skrinka elektroniky. 
• Senzor(y).  
• Solárny panel ( alebo napájanie ). 
• Flocom+ software na konfiguráciu meradla a sťahovanie údajov.  

AgriFlo Series3 podporuje: 
• MACE Dopplerove karty  (1-5) 
• MACE Impulzné vstupno/výstupné (I/O) karty (1-5) 
• MACE FloSI karty (1)
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1.2 HydroMace 3000  
Tento návod popisuje  inštaláciu, použitie a  údržbu HydroMace 3000. 
HydroMace 3000  sa typicky skladá zo 4 hlavných častí: 
• Skrinka elektroniky. 
• Senzor(y).  
• Solárny panel ( alebo napájanie ). 
• Flocom+ software na konfiguráciu meradla a sťahovanie údajov.  

HydroMace 3000  podporuje: 
•  MACE vstupno/výstupné (I/O) karty (1-5) 
• MACE Impulzné vstupno/výstupné (I/O) karty (1-5) 
• MACE FloSI karty (1) 
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2.0  Varovanie 

2.1 Iskrová bezpečnosť 
Flo Series3 NIE JE iskrovo bezpečný prístroj a nemal by byť inštalovaný v nebezpečnom (výbušnom) 
prostredí. Mal by to byť iskrovo zabezpečený nástroj MACE ponúka ďalšie nástroje v tejto kategórií. 

2.2 Zaplavenie 
MACE odporúča, aby bol Flo Series3 elektronický modul  nainštalované nad úrovňou povodňového 
vrcholu. MACE nezodpovedá za škody spôsobené záplavami. (Prístroj je odolný proti poveternostným 
vplyvom, ale nie je vodotesný a nemal by byť ponorený). 

2.3 Slnečné svetlo 
MACE odporúča, aby Flo Series3 elektronický modul bol namontovaný tak, že LCD čelí v smere od 
priameho slnečného svetla (južné v južnej pologuli a severné v severnej pologuli). 

2.4 Poškodenie kábla 
MACE odporúča, aby všetky káble boli riadne vedené cez elektrické vedenia alebo iné podobné 
mechanizmy. MACE nezodpovedá za poškodenie káblov, najmä ak je to spôsobené vozidlami, náradím 
na výkopoch, zvieratami alebo pozostatkami v potrubí alebo kanáloch. 

2.5 Hmyz a vlhkosť 
Potom čo Flo Series3 systém bol nainštalovaný a plne testovaný, MACE odporúča používať výplňovú 
penu dole prvých 5-10cm (2 až 4 palce) na potrubie, alebo montážnu tyč, aby sa zabránilo hmyzu / 
preniknutiu vlhkosti. 

2.6 Výdrž batérie 
Starostlivosť musí byť zavedená, keď napájací zdroj slúži na nabíjanie internej batérie namiesto solárneho 
panelu. Ak nabíjačka zostáva odpojená na dlhšiu dobu, môže byť vnútorná batéria trvalo poškodená. 

2.7 Elektromagnetická kompatibilita (EMC) 
Toto je výrobok triedy A. V domácom prostredí môže tento výrobok spôsobiť rušenie, v takom prípade 
musí byť užívateľ povinný prijať zodpovedajúce opatrenia.
 

3.0  Výber umiestnenia 

Pri výbere vhodnej lokality pre meranie prietoku a pripojenia prístroja musíte vziať do úvahy nasledujúce: 

1. Obsahujú prúdenia, ktoré  chcem merať  dostatočné akusticky reflexné čiastočky ako napríklad 
piesok, bahno, špina, listy alebo vzduchové bubliny? (Prúd, ktorý chcete merať, musí obsahovať 
najmenej 100 dielov na milión akustických reflexných čiastočiek, ktoré sú väčšie ako 75 
mikrometrov vo veľkosti). 

Áno - prúdenie je vhodné pre Dopplerovské ultrazvukové meranie prietoku. 

Nie - prúdenie je nevhodné pre Dopplerovské ultrazvukové meranie prietoku. 

2. Majú byť potrubia v tomto meraní zaplnené úplne alebo iba čiastočne? 

Plne -  môže byť použitý snímač iba rýchlosti. 

Čiastočné - budú potrebné kombinované snímače hĺbka / rýchlosť. 
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3. Aký priemer potrubia je vhodný pre MACE ultrazvukový  Doppler? 
 
MACE odporúča maximálne potrubie s priemerom 2,5 m (100 "). MACE dopplerový ultrazvuk bude 
fungovať vo väčších potrubiach, ale musí byť urobené spoľahlivé kalibračné meranie  meranie. 
 
 4. Ak je profil potrubia plný, je vnútorný tlak potrubia v rozmedzí 0 - 25 m ? 
Áno - prúdenie je vhodné pre Dopplerovské ultrazvukové meranie prietoku. 
Nie - prúdenie je vhodné pre Dopplerovské ultrazvukové meranie prietoku, iba v prípade, že obsahuje 
najmenej 100 častíc na milión rozpustených látok, ktoré sú väčšie ako 75 mikrometrov.  
 
5. Môžem získať prístup k vonkajšej stene potrubia pre montáž snímača? 
Áno - Zvážte použitie vŕtaného vložného snímača rýchlosti v prípade, že potrubie plné. 
Nie - je nutné použiť príložný interný snímač . 
 
6. Existujú aj iné akustické prietokomery v okolí? 
Áno - premiestnite monitorovacie miesto najmenej na 25 metrov vzdialené miesto. 
Nie - prúdenie je vhodné pre Dopplerovské ultrazvukové meranie prietoku. 
 
7. Má navrhované miesto prekážky v potrubí, ktoré by mohli spôsobiť nepravidelnosti v toku (napr. 
klby, zúženie, ventily, brány atď)? 
Áno - budete potrebovať nainštalovať snímač v mieste, kde je aspoň osem priemerov rovnej rúry  bez 
prekážok. MACE odporúča, aby bol senzor namontovaný tak, že je vzdialenosť aspoň šesť priemerov  
priameho potrubia pred ňou a aspoň dva  priemery rovného potrubia za ním. 
Nie - Aj keď neexistujú žiadne zrejmé prekážky, MACE odporúča dodržiavanie pokynov popísaných 
vyššie.
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8. Kde je najlepšie miesto pre montáž snímača v plnom potrubí? 
Snímač musí byť upevnený na bočnej stene potrubia, medzi 2 a 5 hodinou. Pri montáži by mal byť použitý 
guľový ventil. Následne vložte vŕtaný vložný typ senzora, čo umožní ľahkú údržbu.
 

 
 
VAROVANIE: Nikdy nemontujte senzor zvrchu potrubia, kde môžu vzduchové vačky 
ovplyvňovať presnosť meraní, rovnako nie zospodu potrubia, kde môže byť senzor pokrytý 

usadeninami. 

9. Kde je najlepšie miesto pre montáž snímača v čiastočne plnom potrubí alebo kanáli? 
Senzor musí byť namontovaný tak, aby bol senzor merania hĺbky  vždy pod vodou v hĺbke minimálne 50 
mm. 
 

 

10.Aká veľkosť kanála je vhodná pre MACE Dopplerov ultrazvuk?  
Mace odporúča maximálnu šírku kanála 3 metre . MACE ultrazvukový Doppler  BUDE fungovať i v širších 
kanáloch, ale pre čo najpresenjšie meranie MUSÍ byť vykonané spoľahlivé kalibračné meranie. 

11. Je pravdepodobné, že sa bahno nahromadí až cez snímač?  
V danom prípade odporúča MACE namontovať senzor na bočnú stenu miesto v dolnej časti. Pozri 
diagram hore. 

12. Je tam dostatok slnečného svetla pre solárne panely, aby efektívne pracovali? 
Áno – Nasadte solárny panel podľa pokynov  
(viď 9.1 Inštalácia solárneho panelu na  2” stĺpik) 
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Nie – Sieťovo napájaná nabíjačka by mala byť použitá pre nabíjanie interného akumulátora.  
 

Používateľom sa odporúča overiť vhodnosť aplikovaných solárnych panelov kontrolou máp 
slnečného žiarenia pre daný región (napríklad tie, ktoré nájdete na 
http://rredc.nrel.gov/solar/old_data/nsrdb/redbook/atlas/). Napríklad pre AgriFlo / Flopro s 
tromi senzormi Doppler (alebo hydroMace 3000 s tromi I/O kartami) a meranie každých päť 
minút je nutných najmenej tri hodiny slnečného svetla denne. 

13. Ako ďaleko môže byť snímač namontovaný od elektronického modulu?  
Maximálne 50 metrov  kábla je k dispozícii na každom senzore MACE.  

14. Ako môžem prispôsobiť Series3 Flo pre moje potreby?  
Použite aplikačný softvér, FloCom + ku: 
• Konfigurácii jednotky pre vašu aplikáciu. To napríklad zahŕňa nastavenie priemeru potrubia a intervalu 

záznamu. 
• Zobrazeniu rýchlostného profilu nameraného senzormi. Toto je užitočné, ak si myslíte, že sa môžu 

vyskytovať nezrovnalosti v toku v danom mieste, alebo chcete skontrolovať prevádzku jednotky. 
• Sťiahnutiu dát z FloSeries3.  
FloCom +, je k dispozícii na stiahnutie na www.macemeters.com  

 

4.0  Typy senzorov 

Flo Series3 senzory merajú množstvo vody tečúcej v potrubí pomocou jednej z dvoch metód. Keď je 
potrubie plné, meria sa len rýchlosť prúdenia, keďže plocha priečneho rezu je konštantná. V čiastočne 
plných potrubiach  alebo otvorených kanáloch sa meria rýchlosť a hĺbka toku pre výpočet rýchlosti toku. 
Je možné nainštalovať a nakonfigurovať  kombináciu až štyroch MACE rýchlostných a/alebo MACE 
rýchlostných/hĺbkových snímačov. Alternatívne môže byť hĺbka meraná pomocou ultrazvukového senzora. 

4.1  Vŕtané vložné senzory 
Tento typ snímača je používaný v plných potrubiach, kde je vstup do potrubia nepraktický, alebo keď 
môže byť potrebné odstrániť senzor v budúcnosti bez zastavenia toku alebo vyprázdňovania potrubia.  
Vloženie senzorov vyžaduje prístup k vonkajšej stene rúrky, v ktorej sa snímač montuje. 2 " vkladací 
snímač by mal byť použitý v potrubiach, ktoré majú priemer väčší ako 100 mm (4").  

Poznámka: MACE odporúča, aby sa pri inštalácii vŕtaných vložných senzorov používali 
guľové alebo šupátkové ventily vždy tak, aby k údržbe snímača mohlo dôjsť aj bez nutnosti 
vyprázdnenia potrubia. 

 

4.2  Príložné senzory 
"Príložný" typ. Tento typ konfigurácie sa používa v plných potrubiach, kde je potrubie prístupné a môže 
byť vyprázdnené, keď je potrebná inštalácia alebo údržba. 
"Príložné rýchlostné / hĺbkové" typy. Tento typ snímača musí byť použitý v potrubí, ktoré je čiastočne 

plné alebo v otvorených korytách/kanáloch. 
Existuje niekoľko rôznych typov montážnych prvkov, slúžiacich na držanie "príložných" senzorov v potrubí:  
• Rozopieracie plastové montážne popruhy (polypropylén)  
• Montážny držiak - doska (polypropylén)  
Plastový rozopierací montážny "popruh" môže byť použitý na zabezpečenie senzora na mieste. Tieto 
popruhy sú vyrobené z polypropylénu a sú v piatich dĺžkach tak, aby vyhovovali rôznym priemerom 
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potrubia.  
• 225 do 300 mm (12 "max) • 300 do 450 mm (18" max)  
• 450 do 625 mm (25 "max) • 600 do 725 mm (29" max)  
• 700 do 810 mm (32 "max)  
Jednodielne montážne dosky sa bežne používajú vo veľkých potrubiach, kde je vyžadované nákladovo-
efektívne riešenie. Snímač je pripojený k doske, ktorá je potom priskrutkovaná na vnútorný povrch 
potrubia. Táto doska sa dodáva v polypropyléne. 

 

4.3  Ultrazvukové senzory hĺbky hladiny EchoPod  
EchoPod je spoľahlivý, bezkontaktný merací hĺbkový systém, ktorý využíva  ultrazvukový proces merania. 
Má kompaktný dizajn pre flexibilné možnosti montáže, vrátane použitia v čiastočne plnom potrubí. Má 
minimálne mŕtve pásmo, úzku šírku lúča a je umiestnený vo vodotesnom kryte odolnom voči korózii. 
Typická aplikácia merania prietoku v čiastočne plnom, uzavretom potrubí je uvedená nižšie. EchoPod 
(namontovaný na hornej strane potrubia) meria hĺbku a MACE Doppler senzor (2 ") meria rýchlost.  
Spolu sú tieto dva senzory pripojené k Series3 FloPro, ktorý vypočíta, záznamenáva a zobrazí výsledný 
prietok.  
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5.0  Inštalácia vŕtaného vložného snímača 

UPOZORNENIE: NEREŽTE MACE Doppler snímací kábel. Opätovné ukončenie konektora 
senzora je vysoko špecializované a musí byť vykonávané v MACE technických zariadení.  

POZNÁMKA: Použitie 2“  jadrového vrtáku (korunový vrták), vhodné pre potrubný materiál 
(napr. v betónovom potrubí MACE odporúča použitie diamantového hrotu), opatrne vyrezať 

potrubie tak, aby bol získaný čistý rez. Otvor by mal byť VŽDY iba o trochu väčší ako hlavica 
snímača. Pozri na obrazok hore. 
1. Pripojte vonkajšiu 2 "BSP alebo NPT vsuvku kolmo a vycentrovane k potrubnému otvoru v spôsobe 
vhodnom pre potrubný materiál. Táto montáž musí:  
• Byť v pravom uhle k prietoku  
• Byť zabezpečená čistou prípojkou vo vnútri rúrky (bez nutného odstraňovania rozstrapenia atď)  
• Byť vodotesná  
 

 

 

 

 

 

 

UPOZORNENIE - Neinštalujte senzor v hornej časti potrubia, keďže vzduchové bubliny by 
mohli dať nespoľahlivé údaje. Neinštalujte senzor na spodnej časti potrubia keďže 

nahromadujúce sa bahno môže pokryť senzor. Iba namontujte senzor v dvoch až piatich hodinách, 
ako je uvedené vyššie.  
 
2. Nasunte 2 " šupátko alebo guľový ventil na vonkajšiu vsuvku a pomocou tmela sa uistite že tesnenie je 
vodotesné. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
3. Teraz ste pripravení vložiť snímač, ale najprv musíte určiť, ako ďaleko do rúrky musí byť snímač 
vložený. Hlava snímača musí byť jediná vec, ktorá vytŕča do prúdu. Presné merania musia byť vykonané 
na určenie hodnôt x a y, ako je znázornené na obrázku nižšie. 
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4. Zmerajte hodnotu x. Namerajte hodnoty od vrcholu guľového ventilu ku vnútornej stene potrubia.  
POZNÁMKA: Je potrebné aby bol koniec meracej pásky (metra) na rovnakej úrovni s vnútornou  
stenou rúrky.  
5. Vypočítajte hodnotu y. Hodnota y je rozdiel medzi hodnotou x a dĺžkou hriadeľa (330mm / 13 ").  
6. Naneste tesniacu hmotu(tmel) na závit čidla tak, aby vytvorila vodotesné spojenie s ventilom. 
Naskrutkujte senzor do ventilu.  
7. Uistite sa, že 3 / 4 " tesniaca matka je na doraz zatiahnutia rukou. To umožní hlavici snímača voľný 
pohyb, zatiaľ čo hlava je zarovnaná do toku.  
8. Ventil úplne otvorte a zasuňte senzorovú hlavicu tak, že úplne vojde do toku bez odhalenia hriateľa.  Ak 
chcete dať senzor presne do správnej polohy je potrebné, aby vzdialenosť medzi hornou časťou guľového 
ventilu do hornej časti senzorového hriateľa bola rovnaká ako hodnota y. Pozrite sa na nasledovné fotky.  
4
 
 
 
 
6
 
 
7
 
9. Teraz keď je hĺbka správna, otočte snímač tak, aby závrtná skrutka v hornej časti hriadeľa snímača 
presne ukazovala v smere najdlhšieho priameho úseku potrubia. Pamätajte, musíte mať vzdialenosť 
najmenej šesť priemerov potrubia pred snímačom a dva priemerov potrubia za senzorom.  
POZNÁMKA: závrtná skrutka ukazuje na polohu snímacej plochy rýchlosť.  
10. Utiahnite 3/4 " tesniacu matku na zaistenie polohy senzora. Nepoužívajte tesniacu hmota(tmel) na 
3/4 " tesniacu matku 
11. Keď je inštalácia dokončená, senzorový hriadeľ by mal smerovať priamo k stredu potrubia vo všetkých 
rovinách.  
12. Opatrne veďte kábel zo snímača späť na miesto, kde bude namontovaná skrinka s elektronikou.  

 

Osobitnú pozornosť je treba venovať pri vedení káblov, aby sa zabezpečilo, že vlhkosť 
nemôže vniknúť do konektora snímacieho kábla, keďže môže dôjsť k trvalému 

poškodeniu. 
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MACE odporúča, aby všetky káble boli riadne vedené cez elektrické chráničky, alebo 
chráničky podobného mechanizmu.  

MACE nezodpovedá za poškodenie káblov, a to najmä ak boli poškodené vozidlami, kopaním, 
zvieratami alebo sutinou v potrubí alebo kanáloch 
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6.0  Inštalácia príložného senzora na plastový popruh 

UPOZORNENIE: NEREŽTE MACE Doppler snímací kábel. Opätovné ukončenie konektora 
senzora je vysoko špecializované a musí byť vykonávané v MACE technických zariadeniach.  

 
Tieto plastové (polypropylénové) popruhy sa zvyčajne používajú na ukotvenie snímača v miestach, kde sa 
budú konať len dočasné merania, alebo keď je nežiaduce vŕtať do steny potrubia. Umožňujú tak veľmi 
rýchlu montáž a demontáž popruhovo pripojiteľného snímača.  
1. Držte snímač, tak že môžete pred sebou vidieť „oči“ senzora a kábel vychádzajúci z vašej ľavej strany  
2. Umiestnite popruh na rovný povrch, tak že skosenú hranu popruhu vidíte pred vami. Umiestnite „palec“ 
zo senzora do prednej diery v páse. Zatlačte telo senzora dole na popruh.  
3. Otočte celú súpravu. Uistite sa, že výrez v popruhu sedí okolo 'nohy' na snímači.  
4. Mali by ste vidieť šesť zapustených dier v páse. Vsunte šesť dodaných skrutiek (M3 x 8 mm so 
zápustnou hlavicou Phillips 304 s / s).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Používajte iba ručný skrutkovač. Nepretiahnite tieto skrutky vzhľadom na to, že môže dôjsť k 
trvalému poškodeniu. 

5. Utiahnite kábel ku plastickému popruhu pomocou  otvorov a sťahovacích káblov. Uistite sa, že uzol na 
sťahovacom kábli sedí na zadnej časti súpravy, smerom od toku. Nepreťahujte sťahovací kábel.  
6. Umiestnite popruh tak, že ste za snímačom ktorý smeruje proti prúdu.  
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Je preferovaný smer proti prúdu (kvôli lepšiemu obtekaniu sute okolo skosenej prednej 
hrany), ale nie je to rozhodujúce/nevyhnutné, pretože to môže byť obrátené v FloCom+ 
softvéri. Uistite sa, či minimálne požiadavky pre rovné úseky potrubí sú stále splnené. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Pracka z 
nehrdzavejúcej ocele je pribalená k popruhu. Zasuňte pracku na popruh, ako je znázornené.  
8. Ľavá strana popruhu prejde jednoducho skrz sponu. Poloha pracky na ľavej strane popruhu určuje 
priemer obruče. Preto k najväčšiemu priemeru dochádza keď sa pracka nasadí na popruh. Pravá strana 
popruhu sa zakrivuje popri vnútrajšku ľavej a vchádza do pracky. Zdvihnite ľavú stranu popruhu a zakrivte 
ju aby vytvorila polokruh.  
9. Zdvihnite pravú stranu popruhu hore dovnútra ľavej a zastrčite do montážneho popruhu. Popruh by mal 
teraz tvoriť kompletnú obruč.  
10. Nastavte pracku tak, že celá zostava je trochu priveľká, aby sa pohodlne vošla do potrubia  
11. Teraz utvorte „Z“ na záhyboch v popruhu, ako je uvedené nižšie.  
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1 
 
 
 
 

12. Pridržte „Z-tko“ s jednou rukou, snímač s druhou a vložte zostavu do potrubia do hĺbky, po ktorú je to 
pohodlné. Uistite sa, že senzor je rovnobežný s tokom a v spodnej časti potrubia, odchýlený odo dna na 
jednu zo strán (ak sa tam  nahromadí suť, senzor sa nepokryje)  
13. Stlačte „Z-tko“ v obruči svojou dlaňou. Popruh sa „scvakne“ na miesto. Nebudete schopní pohybovať 
montážnym pásom nahor alebo nadol potrubím rukou, ak sa to vykoná správne.  
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14. Opatrne veďte kábel zo senzora späť na miesto, kde bude namontovaná skrinka s elektronikou, 
podobne, ako je opísané v inštalácii vŕtaných vložných senzorov.  

Osobitú pozornosť je treba venovať pri vedení káblov aby sa zabezpečilo, že sa vlhkosť 
nedostane do konektora alebo do vzdušnej referenčnej línie snímacieho kábla, vzhľadom 
na to že môže dôjsť ku trvalému poškodeniu. 

 
15. Ku odstráneniu popruhu z potrubia, otvorte popruh zaklinením skrutkovača do vyrovnaného „Z-tka“ 
čím ho vytlačíte nadol. 
 
 
 
13
 
13
 
 

 

7.0  Inštalácia príložného senzora pomocou montážnej 
dosky  

UPOZORNENIE: NEREŽTE MACE Doppler snímací kábel. Opätovné ukončenie konektora 
senzora je vysoko špecializované a musí byť vykonávané v MACE technických zariadeniach.  
 
Montážna doska sa skladá z plastovej dosky so štyrmi 6mm dierami.  
1. Pevne pripevnite snímaciu hlavicu na montážnu dosku pomocou dodaných šiestich 3mm skrutiek (M3 x 
8 mm so zápustnou hlavou Phillips 304 s / s).  

POZNÁMKA: Používajte iba ručný skrutkovač. Nepretiahnite tieto skrutky vzhľadom na to, 
že môže dôjsť ku trvalému poškodeniu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Utiahnite kábel k montážnej doske pomocou poskytnutých otvorov a zväzkových sťahovacích  káblov. 
Uistite sa, že uzol na sťahovacom kábli sedí na zadnej časti súpravy, smerom od toku. Nepreťahujte 
sťahovací kábel.  
3. Kábel od senzora k prístroju by mal byť potom uložený do potrubia a pripevný k potrubiu takým 
spôsobom, aby nedošlo k poškodeniu sutinami v potrubí. Napríklad, vo väčšine prípadov by mal byť 
vedený v chráničke.  
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4. Pomocou fixačnej metódy, ktorá je vhodná pre materiál potrubia, by mala byť senzorová doska 
pripojená ku potrubiu alebo kanálu v takej polohe, aby senzor vždy stál rovnobežne s trubkou.  

UPOZORNENIE: Dbajte, aby medzi doskou a stenou rúrky nebola žiadna medzera. Tým sa 
zamedzí ukladanie sutín. 

5. Opatrne veďte kábel zo snímača späť na miesto, kde bude namontovaná skrinka s elektronikou, ako je 
opísané v inštalácii vložnýchsenzorov.  

UPOZORNENIE: Špeciálna pozornosť by mala byť kladená pri vedení káblov, aby sa 
zabezpečilo, že sa vlhkosť nedostane do konektora alebo do vzdušnej referenčnej línie 
snímacieho kábla, vzhľadom na to že môže dôjsť ku trvalému poškodeniu. 

 

8.0  Inštalácia senzora EchoPod  

Umiestnenie a montáž EchoPod-u je rozhodujúca pre správne fungovanie senzora. EchoPod by mal byť 
vždy namontovaný kolmo na kvapaliny v potrubí alebo v nádrži, bez akýchkoľvek prekážok v dráhe lúča. 
Ak sa tak neurobí, bude to mať za následok zníženie výkonu. 

Montážna príručka  
DÔLEŽITÉ:  
1. Nemontujte v uhloch  
2. Kvapalina by sa nikdy nemala dostať do mŕtveho pásma  
3. Upevniťe aspoň 2 palce od bočnej steny  
4. Pri montáži v potrubí inštalujte vždy tak, že v spodná časť potrubia je v dosahu senzora  
5. Neumiestňujte tam, kde budú prekážky rušiť 2 palcovú šírku lúča  
6. Nemontujte vo vákuu  
7. Nikdy neskrutkujte priamo do potrubia alebo nádrže, VŽDY použite nekovový spoj  
8. Vždy používajte adaptér s minimálnou možnou výškou  

 
Poznámka: Pozri "EchoPod  Montážny návod " pre ďalšie informácie 
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9.0  Inštalácia jednotlivých druhov napájania Flo 
Series3  
9.1  Inštalácia solárneho panela na 2“ stĺpik 
Solárny panel sa používa na nabíjanie internej batérie Series3 Flo, kde sieťové napájanie nie je k 
dispozícii. 
Používateľom sa odporúča overiť vhodnosť aplikovaných solárnych panelov kontrolou máp 
slnečného žiarenia pre daný región (napríklad tie, ktoré nájdete na 
http://rredc.nrel.gov/solar/old_data/nsrdb/redbook/atlas/). Ako príklad pre AgriFlo / Flopro s tromi 
senzormi Doppler (alebo HydroMace 3000 s tromi I/O kartami) a meranie každých päť minút; je 
nutných najmenej tri hodiny slnečného svetla denne. 
1. Umiestnite M8 skrutku s plochou podložku M8 cez dieru v ľavom ramene držiaku. Uistite sa, že hlava 
skrutky je na vnútornej strane a závit čelí smerom von.  
2. Na VONKAJŠEJ strane držiaku, umiestnite M8 pružnú podložka, potom matice M8. NEUŤAHUJTE 
MATICE.  
3. Opakujte tieto dva kroky na pravej strane držiaku.  
4. Opatrne držiac solárny panel, držte ho nad oboma ramenami držiaku.  
5. Zosunte solárny panel tak, aby každá z jednotlivých skrutiek M8 zapadla do kanála na každej strane 
solárneho panela.  
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Uistite sa, že žľab na solárnom paneli je umiestnený medzi plochou podložku a hlavou 
skrutky M8  

7. Umiestnite poskytnutú U-skrutku do montážnej sady solárneho panela okolo tyče.  
8. Umiestnite montážnu sadu solárneho panela na U-skrutku. Uistite sa, že ramená držiaka smerujú von 
od tyče a montážny otvor na každom ramene je smerom k hornej časti každej ramena.  
9. Posuňte držiak na požadované miesto na tyči, pričom dbajte na umiestnenie v takej výške, že tvár 
držiaka čelí k slnku.  
10. Umiestnite 3/8 "ploché a pružné podložky na U-skrutku a utiahnite obe matice tak, že držiak je 
zaistený na tyči.  
11. Naklonte solárne panelov tak, aby aktívna strana čelila smerom k slnku (Severne v južnej pologuli, 
Južne na severnej pologuli) v uhle uvedenom v priloženom dátovom liste. (Vaša zemepisná šírka  + 15 °).  
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12. Teraz utiahnite matice M8 na každej strane držiaku 
13. Káble zo solárneho panelu / nabíjačka ku elektronike prístroja musia byť uzavreté/chránené aby sa 
minimalizoval vystavenie živlom. Kábel by mal byť buď vedený cez potrubie alebo skrz montážnu tyč 
solárneho panelu. Budete potrebovať vyvŕtať dieru do montážnej tyče v hornej časti pri solárnych panelov, 
rovnako ako odrezať na mieste kde sa montuje elektronická jednotka. Pozrite sa na obrázky nižšie.  

 
 
 
11
 
12
 
 
 
13

 
14. Uistite sa, že kábel od solárnych panelov, je ukončený pomocou trojkolíkového konektora priloženom 
ku elektronickému modulu a takisto, že polarita je správna. Fotografia nižšie ukazuje vnútorné 
umiestnenie trojkolíkového konektora.  
15. Polarita je označený na doske vedľa konektora.  
 
POZNÁMKA: Pri zapojení môže byť použitá ľubovoľná uzemňovacia svorka. 
 

 
4
 
 

 

 

 

 

POZNÁMKA: elektronický modul by mal byť nainštalovaný 
pred pripojením solárneho panelu. Pozrite sa na ďalšiu 

kapitolu týkajúcu sa elektronického modulu pre ďalšie 
podrobnosti 

MACE vysoko odporúča používať trojbodce na vrchole 
solárneho panelu pre zníženie hromadenia výkalov na 
prednej strane solárneho panelu 
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9.2  Inštalácia MACE sieťového napájacieho zdroja 
V niektorých použitiach alebo tam kde použitie solárneho panela je nepraktické alebo nežiaduce, prístroj 
Flo Series3 môže byť napájaný z akéhokoľvek zdroja DC 16-30 Voltov (2Amper). 

Keď je okolitá teplota nižšia než -10 ° C (14F), batéria by mala byť odstránená, aby sa 
zabránilo trvalému poškodeniu batérie. Flo Series3 zariadenie by malo byť napájaná z 

vonkajšieho zdroja energie  

1. Nabíjačka, ktorá je k dispozícii od MACE (časť č. 850 do 323) je dodávaná s kruhovým 
valcovým konektorom, ktorý sa zapája priamo do elektronického modulu. Viď fotografie.  

 

Valcový konektor pre 16-30VDC vstup pre nabíjačku je s kladným pólom v strede. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Prípadne ak je ako zdroj DC používaná iná ako nabíjačka MACE, je ukončenie pomocou rovnakého 
trojkolíkového konektor ako u solárnych panelov popísané vyššie.  
 

9.3  Napájanie Flo Series3 zariadenia z externej batérie 
V niektorých prípadoch môže byť žiaduce napájanie Flo Series3 zariadenia s externou batériou.  
1. Series3 zariadenia môžu byť napájaná z externého zdroja 12V batériu prostredníctvom 
špecializovaného  terminálu "Externá batéria 12V". Pozrite sa na fotky nižšie.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Ak je solárny panel pripojený k zariadeniu ako v kapitole 9.1, interným nabíjacím obvodom bude tiež 
nabíjaná externá batéria. Nabíjací obvod Flo Series3 má kapacitu 20 Watt.  

Ak sa externá batéria nabíja cez svoj vlastný solárny panel a NIE cez Series3 Flo nabíjací 
obvod, vnútorná batérie bude úplne vybitá. 
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1

10.0  Elektronický modul 

Elektronický modul je centrálna procesorová jednotka zariadenia Flo Series3. To zahŕňa skrinku, batérie a 
MACE karty, ktoré ovládajú zariadenie.  
Na prednej strane prístroja Flo Series3 je podsvietený displej z tekutých kryštálov (LCD), ktorý umožňuje 
užívateľovi odpočet hodnôt parametrov a stavových správ na mieste. Stlačením membránového vypínača 
sa displej rozsvieti.  
Membránové prepínače môžu byť použité k rolovaní displeja medzi jednotlivými meracími parametrami.  
Sériový komunikačný port je umiestnený na prednej spodnej strane hlavnej kabíny. Pomocou MACE 
sériového dátového kábla (časť č 891 do 300) medzi týmto portom a PC môžu používatelia konfigurovať, 
vyhľadávať problémy a stiahnuť namerané údaje zo zariadenia.  
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11.0  Inštalácia Flo Series3 na 2” stĺpik 

Senzor a silové káble môžu byť vedené buď priamo  vnútrajškom 2 "montážnej tyče alebo cez elektrické 
chráničky. Inštalačné pokyny pre oba spôsoby sú uvedené nižšie.  

MACE odporúča, aby Flo Series3 elektronický modul bol namontovaný tak, že LCD display je v 
smere od priameho slnečného svetla.  
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11.1  Senzor a napájacie káble vedené vnútrajškom stĺpa  
1. Umiestnite elektronický modul na pracovný stôl a pomocou kladiva a skrutkovača opatrne vyklepnite 
vstupný bod  pre plastové káble zo zadnej časti krytu. Je to len tenký plast, ktorý bol navrhnutý tak, aby sa 
uvolnil na okrajoch, takže ho postupne uvoľnujte okolo okraja, kým nie je kryt úplne uvoľnený od celku.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DÔLEŽITÉ: Otvor utesnite nekyslým silikónom proti vtekoniu vody do modulu po stĺpiku. 
 

2. Odstránte všetky ostré hrany zo vstupného bodu pre plastové káble  
3. Držte elektronický modul proti stĺpu tak, aby sa oválny pohľad v reze na tyči zhodoval so vstupný 
bodom pre káble. Veďte snímač a napájacie káble cez vstupný bod pre káble, ako je znázornené.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4. Použite poskytnuté dve "U" skrutky, 3/8 "matice a 3/8" podložky na zabezpečenie elektronického 
modulu ku tyči.  

Neuťahujte tyč upevňovacími skrutkami príliš pevne, kedže môže dôjsť ku trvalému 
poškodeniu elektronickej skrine 

5. Zapojte snímací kábel a kábel solárneho panela do zásuvky, ako je znázornené na obrázku nižšie. 

Kábel Dopplerovho senzora by mal byť natiahnutý pred pripájaním pre uvolnenie napätia v 
ňom. Uistite sa, že senzorový kábel je pevne pripojený stlačením bočného uzamknutia 
a zapadnutím na miesto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uistite sa, že kábel od solárneho panelu/nabíjačky je ukončená pomocou trojkĺbového 
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konektora priloženého ku skrinke s elektronikou a že jeho polarita je správna. Polarita je 
označená na doske vedľa konektora  

6. V prípade, že používate 16-30VDC sieťovú nabíjačku, pripojte ju do zásuvky ako znázornené na 
obrázku nižšie. Alternatívne môže byť zapojená do svoriek svorkovnice solárneho panela (vľavo od 
zásuvky).  
7. Akonáhle sú všetky káble pripojené, systém by mal byť plne otestovaný. Za predpokladu, že všetko je 
pripojený a plne funkčné, vstupný bod pre kábel by mal byť vyplnený rozpínavou penou na výplň 
priestorov. Cieľom je zabrániť hmyzu a/alebo vlhkosti aby poškodila systém.  
 

 
 

 
 
 

 

11.2  Senzor a napájacie káble vedené cez chráničku. 
1. Umiestnite elektronický modul na pracovný stôl. Použitím elektrickej vŕtačky a 2 "dierovej píly, opatrne 
vyvŕtajte plastový vstupný bod pre káblovú prechodku na spodnej strane jednotky, ako je uvedené nižšie. 
Je to len tenký plast a je navrhnutý tak, aby sa vytrhol. Alternatívne môže byť okrúhly kábel vstupný bod 
byť odstránený pomocou metódy "kladiva a skrutkovača" opísaná v kapitole 11.1.  
2. Pomocou priložených dvoch "U" skrutiek, 3/8 "matice a 3/8" podložky pripevnite elektronický modul ku 
tyči.  

Neuťahujte tyč upevňovacími skrutkami príliš pevne, kedže môže dôjsť ku trvalému 
poškodeniu elektronickej skrinky 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Opatrne pripojte elektrický rozvodný adaptér (Clipsal 50mm alebo Carlon 1 1/2 ") do elektronického 
modulu.  
4. Zapojte snímací kábel a kábel solárneho panela do zásuvky, ako je znázornené na obrázku nižšie.  
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Kábel Dopplerovho senzora by mal byť natiahnutý pred pripájaním pre uvolnenie napätia v 
ňom. Uistite sa, že senzorový kábel je pevne pripojený stlačením bočného uzamknutia 
a zapadnutím na miesto. 

Uistite sa, že kábel od solárneho panelu/nabíjačky je ukončená pomocou trojkĺbového 
konektora priloženého v krabice s elektronikou a že jeho polarita je správna. Polarita je 
označená na doske vedľa konektora  

 
5. V prípade, že používate 16-30VDC sieťovú nabíjačku, pripojte ju do zásuvky ako znázornené na 
obrázku nižšie. Alternatívne môže byť zapojená do svoriek svorkovnice solárneho panela (vľavo od 
zásuvky).  
6. Akonáhle sú všetky káble pripojené, systém by mal byť plne otestovaný. Za predpokladu, že všetko je 
pripojený a plne funkčné, vstupný bod pre kábel by mal byť naplnený rozpínavou penou na výplň 
priestorov. Cieľom je zabrániť hmyzu a/alebo vlhkosti aby poškodila systém.  
 

 
 
 
2
 
1
 
 

12.0  Inštalácia Flo Series3 na stenu 

1. Postupujte podľa pokynov na predchádzajúcej stránke pre vyvŕtanie vstupného bodu kábel pre vedenie 
káblov cez chráničku. 
2. Použite štyri skrutky M8, závity alebo  pražcové vrtule ku zabezpečeniu skrinky na stenu. (Používajte 
ploché podložky medzi hlavu skrutky a skrinku).  

Neuťahujte skrutky k múru príliš silno, keďže môže dôjsť ku trvalému poškodenie 

elektronickej skrinky  
3. Postupujte podľa pokynov 3-6 na predchádzajúcej stránke pre 
vedenie káblov  cez chráničku.  
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13.0  Inštalácia prídavných kariet 

Používateľom sa odporúča, aby "Stiahli" dáta a "Zastavili" zariadenia pred inštaláciou 
ďalších kariet 

1. Otvorte Series3 skrinku a vyberte tri skrutky (pomocou skrutkovača Philips č. 2) a zaistite pomocou 
podporného držiaka DPS. Dávajte pozor, aby skrutky nepadli do skrinky, čo môže spôsobiť poškodenie 
obvodov.  

DÔLEŽITÉ: Pred vybratím karty z obalu sa MUSÍTE uzemniť dotykom jednej zo skrutiek na 
displeji modulu  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Vyberte kartu MACE Series3 z obalu. Umiestnite si novú kartu v ruke tak, že veľký 48-kolíkový konektor 
smeruje nadol a je zarovnaný so spárovaným konektorom na základnej doske PCB.  
 
4. Opät sa uzemnite. Váš prst musí zostať uzemnený na skrutke, zatiaľ čo opatrne vkladáte kartu do 
vybratého voľného otvoru/slotu. Dbajte na zarovnanie kolíkov oboch konektorov dohromady. K dispozícii 
je slot na hornej strane karty, ktorá pomáha v zarovnávacom procese. Uistite sa, že karta je obsiahnutá v 
tomto slote a pevne zatlačte, aby sa zabezpečilo, že pevne sedí.  
5. Uzavrite PCB upínací držiak zabezpečujúci, aby boli otvory v spodnej časti držiaku zarovnané s 
vrcholmi všetkých kariet. Pripevnite držiak na miesto s 3 skrutkami. Pozor na prílišné pretiahnutie 
skrutiek.  
6. Pripojite "Priamo" do prístroja s PC pomocou FloCom+ ako je uvedené v sekcii software v tomto 
návode.  

 
 
 
 
 
 
1
 

 
 
7. Z hlavného menu kliknite na "Systém", potom "Kontrola Modulu" a ujistite sa aby Vaša novo 
nainštalovaná  karta/ty bola zahrnutá a bola v správnom slote pre pamäťové karty.  
8. Ak nie sú karty uvedené a/alebo nie sú v správnom slote, stlačte "Odpojiť" od zariadení v FloCom+ a 
potom odpojte batériu a/alebo externé napájanie.  

DÔLEŽITÉ: Pred vybratím karty z obalu sa MUSÍTE uzemniť dotykom jednej zo skrutiek 
na displeji modulu  

9. Odstráňte dotknutú kartu/ty a počkajte aspoň jednu minútu. To umožňuje mikroprocesoru na karte sa 
obnoviť.  
10. Postupujte podľa pokynov pre opätovnú inštaláciu.  
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14.0  Inštalácia Flo Series3 Dopplerovej karty
Doppler karta (modul) dodávaný pre Flo Series3 poskytuje vstup pre pripojenie MACE Doppler 
rýchlostného senzoru.  
Každý MACE Doppler senzor je zakončený 9-pin D-konektorom, ktorý sa zapája do kariet Doppler. 
Snímací kábel je pevne pripojený ku karte stlačením slidelock-u a uzavretím ho na mieste západky, ako je 
znázornené na obrázku nižšie. 
 

 

 

15.0  Inštalácia Flo Series3 Vstupno/ výstupnej  
(I/O)  karty

15.1 Úvod do Series3 Vstupno / výstupnej (I/O)  karty 
Vstupno / výstupná karta (modul), dodávaná s Flo Series3 poskytuje vstupy pre pripojenie externých 
monitorovacích senzorov a výstupy pre pripojenie k pomocným zariadením.  
Vstupné a výstupné terminály, ktoré sú k dispozícii na každej vstupno/výstupnej karte, sú uvedené nižšie 
v schéme.  
 

MACE odporúča užívateľom aby si preštudovali príslušnú dokumentáciu dodávanú s 
každým iným/externým senzorom pred pripojením. 

UPOZORNENIE: Maximálny systémový prúd, ktorý je k dispozícii pre napájanie snímačov 
pripojených na všetkých vstupno/výstupné karty je 1,25 ampéra na 12V 

 

UPOZORNENIE: Maximálne vstupné napätie na každej svorkovnici je 30VDC 
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V prípade, že je nedostatok I/O na jednej I/O karte, mala by byť zakúpená ďaľšia karta (Diel 
č. 850-329) 

 

15.2 Zapojenie digitálnych vstupov

15.2.1 Vstupná Frekvencia 
Každá vstupno/výstupná karta (I/O) poskytuje až dva frekvenčné vstupy pre pripojenie zariadení ako sú 
ultrazvukové hĺbkové senzory a/alebo prietokomery. Svorky frekvenčných vstupov, ktoré sú k dispozícii na  
 
každej I/O karte sú zobrazené v nižšie uvedenom diagrame. 

 
Poznámka: Ak je frekvenčný vstup zapojený, vstup pre hriadeľový kódovač nie je k 

dispozícii 
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15.2.2 Digitálny alebo počítadlový vstup 
Každá I/O karta poskytuje až tri digitálne vstupy alebo jeden číselný vstup pre pripojenie zariadení, ako sú 
meradlá dažďových zrážok, počítač prevádzkových hodín a/alebo počítanie impulzov. Digitálne/číselné 
vstupné svorky, ktoré sú k dispozícii na každej I/O karte sú zobrazený v nižšie uvedenom diagrame. 

 

Poznámka: Ak  zapojený hriadeľový kódovač, tak k dispozícii je iba jeden 
digitálny/číselnývstup 

 
 

 
 

15.2.3 Hriadeľový kódovač 
Každá I/O karta poskytuje jeden vstup pre pripojenie hriadeľového kódovača. Vstupné svorky pre 
hriadeľový kódovač, ktoré sú k dispozícii na každej I/O karte sú zobrazené v diagrame. 
 

Poznámka: Ak je hriadeľový kódovač zapojený tak k dispozícii je iba jeden 
digitálny/číselnývstup .K dispozícii nie je žiadny frekvenčný vstup

 
V prípade ak aplikácia vyžaduje hriadeľový kódovač a frekvenčný vstup, mala by byť 
zakúpená ďaľšia karta (Diel č. 850-329) 

 

15.3 Zapojenie analógových vstupov
 

POZNÁMKA: Na svorke 10  vstupnej svorkovnice je k dispozícii napájanie 12 VDC. Toto je 
komutovaný zdroj napájania a čas na zahrievanie snímačov, ktoré vyžadujú napájanie, je 
konfigurovateľný pomocou FloCom + softvéru. FloCom + je k dispozícii na stiahnutie z 

www.macemeters.com 
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15.3.1 Dvojvodičové vstupy  4-20mA  
Každá I/O karta poskytuje až dva 4-20mA vstupy pre pripojenie zariadenia ako sú ultrazvukové hĺbkové 
senzory a/alebo prietokomery. 4-20mA vstupné svorky, ktoré sú k dispozícii na každej I/O karte sú 
zobrazené v nižšie uvedenom diagrame. 

 
 

15.3.2 Trojvodičové vstupy  4-20mA 
Každá I/O karta poskytuje až dva 4-20mA vstupy pre pripojenie zariadenia ako sú ultrazvukové hĺbkové 
senzory a/alebo prietokomery. 4-20mA vstupný terminál, ktorý je k dispozícii na každej I/O karte je 
zobrazená v nižšie uvedenom diagrame. 
 

 
15.3.3 Napäťový vstup 
Každá I/O karta poskytuje až dva 4-20mA napäťové vstupy pre pripojenie zariadení ako sú ultrazvukové 
hĺbkové senzory a/alebo prietokomery. Terminály pre napäťové vstupy, ktoré sú k dispozícii na každej I/O 
karte sú zobrazená v nižšie uvedenom diagrame. 

 
Poznámka: Rozsah vstupného napätia môže byť buď 0 - 2,5 VDC alebo 0 - 30 VDC 
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15.4 Zapojenie digitálnych výstupov
 

Digitálny výstup: 
Každý I/O karta poskytuje až dva digitálne výstupy pre odosielanie impulzov do zariadení, ako je odoberač 
vzoriek vody a/alebo dátový záznamník. Svorky pre digitálne výstupy, ktoré su k dispozícii na každej I/O 
karte sú zobrazené v nižšie uvedenom diagrame. 
 

Poznámka: Výstupný impulz sa skladá z 50 milisekúndového impulzu s 50 ms pauzami medzi 
impulzmi 

 
 

 
 

15.5 Zapojenie analógových výstupov

4-20mA Výstup:   
Každá I/O karta poskytuje až dva 4-20mA výstupy pre posielanie signálov do zariadení, ako sú systémy 
SCADA alebo PLC. Výstupné 4-20mA svorky, ktoré sú k dispozícii na každej I/O karte sú zobrazené v 
nižšie uvedenom diagrame. 
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16.0  Inštalácia Flo Series3 impulznej 
vstupno/výstupnej (I/O) karty

 

16.1 Úvod do Series3 impulzej vstupno/výstupnej (I/O) karty 

Impulzná I/O karta (modul) je voliteľná karta pre zariadenia Flo Series3. Poskytuje vstup pre pripojenie 
impulzných senzorov prietokomeru a výstup pre pripojenie k pomocným zariadením.  

Vstupné a výstupné svorky, ktoré sú k dispozícii na každej impulznej I/O karte sú zobrazené v nižšie 
uvedenom diagrame.  
 
 

MACE odporúča užívateľom aby si preštudovali príslušnú dokumentáciu dodávanú s 
každým iným/cudzím senzorom pred pripojením. 

 
UPOZORNENIE: Maximálny systémový prúd, ktorý je k dispozícii pre napájanie snímačov 
pripojených na všetkých I/O karty je 1,25 ampéra na 12V 

 
 
UPOZORNENIE: Maximálne vstupné napätie na každej svorke je 30VDC

 
 



33 

 
V prípade, že je nedostatok I/O na jednej I/O karte, mala by byť zakúpená ďaľšia karta (Diel 
č. 850-329) 

 
 
16.2 Impulzný vstup  
Každá impulzná I/O karta poskytuje jeden vstupný impulz pre pripojenie zariadení, ako je impulzný 
prietokometer. Vstupné impulzné svorky, ktoré sú k dispozícii na každom impulznej I/O karte sú 
zobrazené v nižšie uvedenom diagrame. 
 

 
 
 

16.2.1 Pokyny pre dĺžku kábla 
• Kedykoľvek je to možné, snímač by mala byť uzemnený na konci Flo Series3. 
• Dlhé vstupné impulzné káble vyžadujú správne uzemnenie a minimalizáciu zemných slučiek. 
• Pre senzory napájané +5 V, sú odporúčané dĺžky káblov <10m. 



34 

• Pre senzory napájané +12 V, sú odporúčané dĺžky káblov <100m. 

16.2.2 Pokyny k napájaniu 
Vzhľadom k tomu, že snímače impulznej frekvencie často bežia nepretržite, ich spotreba energie by mala 
byt dôkladne zvážená. 
 
• Nepretržite bežiaci prevádzkový senzor by mal mať prúd <10 mA. 
• Senzory  využivajúce > 10mA vyžadujú väčší solárny panel (napr. 10 Watt). 
• Senzory využivajúce > 50 mA by mali mať takisto externú batériu alebo sieťové napájanie. 

POZNÁMKA: Senzory pripojené k impulznej I/O karte môže byť nakonfigurované tak, aby sa 
zapínali/vypínali kôli úspore energie, než aby bežali nepretržite 

 

16.3 Impulzný výstup 
Každý impulzná I/O karta poskytuje jeden impulzný výstup pre pripojenie pomocných zariadení ako je 
odberák vodných vzoriek alebo dátový záznamník. Výstupné impulzné svorky, ktoré sú k dispozícii na 
každej impulznej I/O karte sú zobrazené v nižšie uvedenom diagrame. 

 

17.0 Inštalácia Series3 FloSl karty 

17.1 Úvod k Series3 FloSI karte 

Sériové rozhranie Flo Series (FloSl) je voliteľný modul pre Flo Series3 zariadenie. FloSI poskytuje 
bezpodmienkový prístup k najnovším meracím výsledkom konfigurovaných užívateľom zariadenia Flo 
Series3.  
FloSI nevyžaduje žiadnu pravidelnú údržbu a nemá žiadne súčiastky.  
Konfigurácia FloSI vyžaduje MACE Flocom + softvér a úspešnú komunikáciu so zariadením PC MACE 
Flo Series3. Konfiguráčné nastavenia FloSI sú dostupné z menu nastavení Flocom + ako je opísané v 
softvérovej sekcii tejto príručky.   

17.2 Zapojenie FloSI 
Po inštalácii karty, pripojte ho do vzdialeného zariadenia z výberu: 

1. 9-kolíkový D-konektor (RS232, RS232 ASCII alebo MODBUS) pre RS232; 
2. 4-svorkovú radovú svorkovnicu pre RS-485 režim ModBUS; 
3. 3-svorkovú radovú svorkovnicu pre režim SDI-12 

 
Podrobnosti pre rôzne konektory sú na zadnej strane karty FloSI a na obrázku nižšie: 
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MODBUS mód: 
 
Nastavenie 
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18.0  Údržba 

V závislosti na fyzickom umiestnení a typ prúdenia, ktoré je monitorované, môže Flo Series3 vyžadovať 
pravidelnú údržbu. V prípade, že prístroj vyžaduje údržbu, musí byť vrátený ku svojmu predajcovi. 

18.1  Údržba batérie 
Interná batéria Flo Series3, ak je udržiavaná plne nabitá by malo vydržat mnoho rokov. Avšak, ak batéria 
zostane vybytá na dlhšiu dobu, môže byť poškodený a musí byť nahradená. Kontaktujte svojho predajcu 
na výmenu batérie. 
  



37 

18.1.1 Odstránenie poškodenej/vybitej batérie 
1. Odpojte káblovú batériu zo základnej dosky. 
2. Opatrne pridržte batériu na mieste. 
3. Použite # 2 Phillips skrutkovač na odstránenie troch skrutiek, ktoré spájajú držiak batérie s hlavným 

krytom. 
4. Opatrne vyberte batériu. 
5. Odpojte káblovú batériu od terminálu. 

18.1.2 Inštalácia novej batérie 
1. Pripojte kábel batérie k novej batérii, s červeným vývodom ku kladnému pólu batérie a čiernym 

vývodom k zápornému pólu. 
2. Umiestnite batérie do hlavného puzdra a pridržte ju na mieste. 
3. Zaistite novú batériu na mieste pomocou držiaku na batérie a pomocou troch skrutiek. 
4. Utiahnite všetky tri skrutky. 
5. Znovu pripojte káblovú batériu k základnej doske. 
Poškodenie Series3 Flo spôsobené nesprávnou výmenou batérie ukončí platnosť záruky 

Použitie batérie, ktorá nie je schválená, MÔŽE poškodiť Flo Series3 a stratu záruky 

18.2  Údržba solárneho panelu 
Solárny panel by mal byť pravidelne kontrolovaný kvôli usadzovaniu pevných látok, ako je prach a vtáčí 
trus. Tieto typy usadenín môžu ovplyvniť výkon solárnych panelov a viesť k zníženiu energie, ktorú 
dodávajú vnútornej batérii. Solárny panel by sa mal čistiť vlhkým štetcom alebo handrou. 

Nepoužívajte  kefy s oceľovými štetinami, ktoré môžu spôsobiť škody na skle solárneho panela 

18.3  Údržba senzora 
Pre zaistenie bezproblémového zberu dát, senzory namontované v prúdení by mali byť čistené od 
nánosov, bahna alebo mastnoty. Toto sa vykonáva pomocou kefy s tuhými vláknami a starostlivo očistite 
snímaciu hlavu a okolie. Tento proces by mal byť opakovaný tak často, ako nevyhnutné pre udržanie 
čistých senzorov. Tiež skontrolujte kábel snímača či nie je fyzicky poškodený. 

UPOZORNENIE: Nepoužívajte  kefy s oceľovými štetinami, ktoré môžu poškodiť 

buď MACE snímač rýchlosti alebo hĺbkové senzory. 

UPOZORNENIE: Pre údržbu iných senzorov sa obráťte na dokumentiáciu dodávanú 
s Vašim senzorom. 

18.4  Údržba referenčného filtra hĺbkového senzora  
Keramický hĺbkový snímač používané Flo Series3 meria hydrostatický tlak hĺbkového prúdu. Tento 
snímač je odvádzaný do atmosférického tlaku cez otvor trubice vnútri kábla snímača, ktorá prechádza 
filtrom pred vstupom do silikagélového kanistra, ktorý je pripojený k snímaču konektora a umiestnený v 
Flo Series3.  
V záujme zachovania správneho fungovania hĺbkového senzora, tento otvor trubice musí vždy zostať bez 
vlhkosti.  
Kryštály silikagélu obsiahnutých v referenčnom filtri účinne zachytávajú atmosferickú vlhkosť. Avšak, tieto 
kryštály vyžadujú pravidelné vymienanie, aby sa zabezpečilo, že sú stále účinné.  
Kryštály silikagélu používné v Flo Series3 sú indikátory. Ako čerstvé sú tmavo modrej farby a pri 
vyčerpaní, sú svetloružové. Kryštály by mal byť nahradené hneď ako začnú byť svetloružové. Nasledujúci 
postup je potrebný dodržiavať pri zmene kryštálov:  
1. Odstráňte veľkú gumovú zátku na spodnej strane filtra. (Jedná sa o zátku bez pripojenej trubice). 
2. Vyprázdnite filtračnú komoru od vyčerpaných kryštálov. 
3. Pridajte nový kryštály (MACE časť č. 590-009) do filtračnej komory tak, že je tam dosť miesta pre 

gumennú zátku. 
4. Vymeňte gumennú zátku 
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Uistite sa, že trubica referenčného filtera nie je zalomená s dôsledkom, že blokáda bude 
mať za následok odpis nesprávnych hĺbkových hodnôt zo snímača 

Dlhovekosť kryštálov silikagélu je závislá na množstve vlhkosti v atmosfére. Odporúča sa, 
aby kryštály sa kontrolovali najmenej raz mesačne 

Nejedzte kryštály. Po použití si umyte ruky.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



39 

ČASŤ B:  

Softvérová príručka 
FloCom+ pre Mace Flo Series3
 

19.0  Úvod do FloCom+  

Tento manuál opisuje FloCom + a spôsob, akým sa používa pre konfiguráciu, kalibráciu a zber dát zo 
MACE zariadenia Flo Series3. 
 

Systémové požiadavky 
Minimálne systémové požiadavky pre PC sú: 
• Windows® XP 
• 4MB voľného miesta na disku 
• Sériový port alebo USB ku sériovému adaptéru 
• FloCom+  Verzia 1.2.0.7 (Minimálne požiadavky) 
 
Windows je registrovaná ochranná známka spoločnosti Microsoft Corporation v Spojených štátoch a ďalších krajinách. 

Licenčná zmluva s koncovým užívateľom MACE Softvéru (EULA) 
Používatelia by si mali prečítať a akceptovať podmienky zmluvy EULA MACE pred inštaláciou FloCom + 
na ich PC. EULA nájdete na stránke pre stiahnutie na internetových stránkach MACE, 
www.macemeters.com 
 

 
 

 
Číslo verzie

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: minimálna verzia FloCom + potrebné na komunikáciu s Flo Series3 je Verzia 1.2.0.7 Číslo 
verzie môžete skontrolovať kliknutím na tlačidlo "Pomocník" v hlavnom menu a kliknutím na tlačidlo "O FlocomPlus". 

Najnovšia verzia FloCom + je k dispozícii na stiahnutie z www.macemeters.com  
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20.0  Inštalácia softvéru 

Stiahnite FloCom+ z webstránky www.macemeters.com 
1. Spustite súbor “FlocomPlus_[version number].exe” pre začatie inštalácie 
2. Postupujte podľa pokynov na uvítacej obrazovke a potom kliknite na tlačidlo „Ďalší" / „Next“ pre 
presunutie do ďalšej obrazovky. 
3. Vyberte umiestnenie v počítači kde chcete nainštalovať FloCom +. FloCom + vytvorí záložku vo vašom 
Program Files s názvom "Mace \ FlocomPlus". Toto je predvolená možnosť. Kliknite na tlačidlo "Ďalší" / 
„Next“ k pokračovaniu 
4. Zálohovanie nahrádzaných súborov. FloCom + sa spýta, či chcete vytvárať zálohy nahrádzaných 
súborov. Odporúčame vám na tlačidlo „Áno" / “Yes“ a potom kliknite na tlačidlo „Ďalší" / „Next“. 
5. Voľba skupiny Správca programov. "Mace 
utility" je predvolená skupina a navrhujeme 
nechanie predvoleného. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Spustenie inštalácie. Kliknutím na tlačidlo 
„Ďalší" / „Next“ pre spustenie inštalácie FloCom +. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. FloCom + sa teraz nainštaluje. Akonáhle 
softvér dokončení inštaláciu kliknite na 
tlačidlo „Dokončiť" / „Finish“ pre ukončenie 
inštalačného programu. FloCom + je teraz 
pripravená na použitie. 
8. Spustite FloCom + pomocou skratky k 
dispozícii na ploche. Po spustení sa objaví 
menu, ako je zobrazené nižšie. Kliknite na 
"Súbor> Bežné nastavenia ..." / 
“File>Comms settings...”   pre nastavenie 
FloCom + pre váš počítač. 
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9. Vyberte sériový port vášho počítača, ktorý bude použitý pre komunikáciu s 
Flo Series3 zariadením, pokiaľ budú vykonávané lokálne pripojenia (tj sériový 
kábel pripojený priamo k zariadeniu). 

Ak používate USB sériový adaptér nájdete v dokumentácii 
dodávanej k produktu spolu s  adaptérom na zabezpečenie 

správneho nainštalovaného ovládača 
Ak je  je prítomný, vyberte modem, ktorý bude použitý v prípade diaľkovej 
komunikácie so zariadením. (Zariadenie Flo musí mať taktiež pripojený 
modem).  
Kliknutím na tlačidlo "Použiť" / “Apply”  uložíte nastavenia.  
 
 
 

21.0  Pripojenie k zariadeniu 
21.1 Pripojenie k zariadeniu pomocou sériového portu

 

1.  Odskrutkujte kryt zo sériového portu. 
2. Pripojte MACE sériový kábel (časť č 891 do 300), medzi 
sériový port počítača a sériový port FloSeries3 zariadenia 
umiestnený na spodnej strane elektronického modulu. 
 
 
 
                                                                                                                      
                                                                                                                 Spodná strana skrinky elektroniky 
 
3. Kliknite na tlačidlo "Pripojiť> Priamo" / 
“Connect>direct”.  Zadajte heslo, ktoré bolo 
nastavené v prístroji a vyberte pokračovať. 
(Predvolené heslo je "superid"). 
4. Hlavné menu, ktoré obsahuje obrazovku o 
súhrn stavu zariadenia je teraz zobrazená, 
ako je uvedené nižšie. 
                                                                                                                       
 
 
1
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Prístroj musí byť nastavený a zapnutý skôr, ako bude merať a zaznamenávať údaje  

 

Po dokončení vyberte MACE sériový kábel a priskrutkujte kryt sériového portu späť na 
miesto na zachovanie ochrany životného prostredia  

21.2 Čo robiť v prípade ak sa stratí/zabudne heslo 
V prípade, že ste zabudli alebo stratili svoje heslo, mal by byť vykonané tieto kroky. 
 
1.  Z hlavnej obrazovky “MACE FloCom Plus” vyberte „Pomocník > 
Zobraziť autorizačný kód prístroja „ / “Help>Show device 
authorisation code”. 
2. Kliknite na tlačidlo "Pripojiť> Priamo" / “Connect>Direct”  a 
"Pripojenie k zariadeniu" / “Connect to device”  dialógové okno. 
3. V tomto dialógovom okne je zriadený unikátny autorizačný kód, ktorý môžete videl dole. 

MUSÍTE si PRESNE poznačiť tento kód pre splnenie ďalších krokov 
4.Ttreba si tiež všimnúť jedinečné sériové číslo zariadenia nachádzajúce sa na štítku vnútri škatuľky. To 
bude slúžiť na overenie prístroja. 
5. Akonáhle ste si zapísali kód a sériové číslo, musíte kontaktovať svojho miestneho MACE 
predajcu/distribútora a informovať ich o týchto údajoch. Obdržia "proti-kód" pre váš prístroj. 

Budete požiadaný preukázať, že máte povolenie pre prístup k zariadeniu pred vydaním 
"proti-kódu". Pre fakturačný prístroj bude daný „proti-kód“ iba predstaviteľovi zodpovednej 
organizácie.  

6. V "MACE FloCom Plus" hlavnej obrazovky kliknite na tlačidlo "Pripojiť> Priamo" /  
“Connect>Direct” a zobrazí sa "Pripojenie k zariadeniu" / “Connect to device” dialógové okno. 

Tento "proti-kód" je časovo obmedzený na dobu jeho platnosti (spravidla tri dni). Musí byť 
použitý pre prístup k jednotke v rámci tejto doby, ináč bude vyhlásený za neplatný a bude 
musieť  byť vytvorený nový kód 

Zadajte 16 miestny autorizačný "proti-kód" do poľa "Heslo" / „Password“ a kliknite na "Pokračovať" / 
„Continue“ . Teraz budete mať  vysoko úrovňový prístup  k  zariadeniu. 

Mali by ste okamžite zmeniť heslo na také, ktorý nezabudnete (pozri kapitolu 22.3 pre 
podrobnosti) 

 

22.0  Systémové informácie 

 
Z hlavného menu kliknite na "System" a 
nasledujúce menu, ako je uvedené nižšie, 
sa objaví: 
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22.1 Nastavenie času/dátumu zariadenia 
Prístrojový dátum a čas musí byť nastavený správne, takže dáta môžu byť 
presne zhodné so zaznamenanými časovými intervalmi. 
• Dátum a čas možno nastaviť manuálne alebo pomocou synchronizácie s 

počítačovým časom. 
• Čas je nastavený na 24-hodinové intervaly.  
• Povolenie môže byt nastavené aj pre letný čas. 

22.2 Zmena hesla na stiahnutie 
 
Heslo na stiahnutie umožňuje prístup k zariadeniu na nízkej úrovni. Ak je toto 
heslo používané pre vstup do zariadenia, zobrazí sa celkový kanál a dáta môžu 
byť stiahnuté.  
Napr. mnoho zavlažovacích oblastí dáva toto heslo zavlažovačom, aby mohli využiť tieto údaje pre 
prevádzku vodného hospodárstva.  
 

22.3 Zmena nadužívateľského hesla 
Nadužívateľské heslo umožňuje vysoko úrovňový prístup k zariadeniu. Ak je toto 
heslo používa pre vstup do zariadenia, sú povolené všetky editačné funkcie 
(vrátane sťahovania dát).  
Väčšina zavlažovacích obvodov vytvárajú toto heslo aby sa predišlo 
neautorizovanému prístup k zariadeniu.  

Nadužívateľské heslo a Heslo na stiahnutie rozlišujú malé a veľké písmená. 
 
 

22.4 Systémové nastavenia 
Funkcia systémového nastavenia umožňuje užívateľovi zmeniť merné jednotky 
z metrického systému do U.S. a naopak. 

 

22.5 Vymazanie uschovaných dát 
Táto funkcia by mala byť používaná len nadužívateľmi. Vymaže to všetky 
uložené dáta z prístroja, vrátane všetkých časových údajov dát prietoku. 
 

22.6 Kontrola Modulov 
Táto funkcia poskytuje užívateľovi jednoduchú metódu identifikácie 
FloSeries3 modulov, ktoré sú momentálne nainštalované v prístroji. 
Toto takisto zahŕňa rôzne verzie firmvéru modulov a sériové čísla. 
Tieto informácie sú dôležité, pretože jej funkcionalita môže byť 
zvýšená v neskorších verziách firmware-u. 
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23.0 Dialógový box Nastavenie zariadenia 
       -Device settings 
 
Z hlavného menu Kliknite na Nastavenia - “Settings” a objaví sa prechodný 
dialógový box  Nastavenie zariadenia - “Device Settings” . 
Kliknite na  Editovanie nastavení “Edit settings” a objaví sa hlavný dialógový box  
Nastavenie zariadenia “Device Settings” .  
Proces nastavenia zariadenia Flo Series3 má logickú postupnosť. V hlavnom 
dialógovom boxe  Nastavenie zariadenia  - “Device Settings”  musí užívateľ 
najprv vykonať Konfiguráciu modulov “Configure modules” pred Konfiguráciou 
kanálov “Configure channels” a výstupov “Configure outputs”. FloCom+ používa 
tento postup  počas celej konfigurácie zariadenia na minimalizáciu užívateľských 
chýb.  
V nasledovnom sú uvedené základné kroky na konfiguráciu Flo Series3 .
 
 
 
                                  
                                      Všeobecné nastavenia
 
                                  
                                     Napájanie senzora 
 
              Konfigurácia modulov (Kapitola 24.0)
              Konfigurácia kanálov (Kapitola 25.0)
              Konfigurácia  výstupov (Kapitola 26.0) 
 
 
 

Postupnosť krokov  pri konfigurácii  Flo Series3 
1.  Editácia Všeobecných nastavení Kapitola 23.1 
2.  Pridanie modulov  Kapitola 24.1 
3.  Editácia modulov Kapitola 
4.  Pridanie kanálov Kapitola 25.1 
5.  Editácia kanálov   Kapitola  25.3 
6.  Pridanie výstupov (ak je potrebné) Kapitola 26.1 
7.  Editácia výstupov (ak je potrebné) Kapitola 26.2 
8.  Aplikácia  nastavení   

VAROVANIE: Po ukončení krokov 1 - 7 , aplikujte všetky nastavenia kliknutím “Apply” v  
dialógovom boxe NAstavenie zariadenia - “Device settings” .
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23.1 Všeobecné nastavenia
 
1. V dialógovom boxe Nastavenie zariadenia - “Device Settings” kliknite na Zmeň… “Change…” a 
objaví sa dialógový box Všeobecné nastavenia - “General Settings” .
 
 

Identifikácia meraného miesta - Site Id 
“Site Id” je textové pole pre identifikáciu zariadenia a lokality. Pri 
sťahovaní údajov budú tieto označené týmto údajom 
“Site Id” môže byť napríklad meno ČOV alebo číslo.
 

POZNÁMKA: Identifikácia meraného miesta “Site Id” je nutná pred vykonaním konfigurácie
 

 

 
Intervaly merania a ukladania  -Measurement and Logging Interval 
Interval merania je časový úsek, po prejdení ktorého sa zariadenie ‘zobudí’ aby vykonalo 
meranie/vypočítalo hodnoty na každom z konfigurovaných kanálov.  
Údaje sú ukladané do datového súboru IBA v intervale ukladania. 
Interval merania by mal byť vždy kratší alebo zhodný s intervalom ukladania. 
Ak je interval merania kratší ako interval ukladania, potom sú ukladané priemerné hodnoty namerané 
počas intervalu ukladania. 
 
2. Kliknite Aplikuj - “Apply” a znova sa objaví dialógový box Nastavenie zariadenia - “Device Settings” .
 

 
POZNÁMKA: interval ukladania musí byť násobkom intervalu merania.  

 

23.2 Napájanie senzora – Sensor power
Ak je v políčku zaškrtnuté  povolené -enabled, bude vstupno /výstupná kartana napájaná 12VDC, čím sa 
zabezpečí napájanie senzorov pripojených na túto kartu.( Kapitola 15.2 - 15.5 detaily napojenia).  
Zahrievacia doba musí byť stanovené užívateľom a vychádzať z funkcie senzora. Napríklad senzor 
merania hĺbky hladiny s výstupom 4-20mA vyžaduje  napájať 20 sekúnd pred odpočítaním ustálenej 
hodnoty hĺbky.
 

 
VAROVANIE:  maximálny napájací prúd pre sensory napojené na  VŠETKY  vstupno/výstupné 
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karty je 1.25 A pri 12VDC
 

23.3  Prezretie konfigurácie
 
Kliknutím na Prezretie nastavení “View settings” z dočasného 
dialógového boxu Nastavenie zariadenia- “Device settings”   je možné 
prehliadať strom všetkých pripojených h modulov a ich jednotlivých 
nastavenýc kanálov. 
Kliknutím na Do klipboardu -“To Clipboard”  môže užívateľ preniesť 
tento prehľad do textového dokumentu.  

POZNÁMKA: Strom nie je zobrazovaný, kým nie je 
nakonfigurovaný minimálne 1 kanál.  

POZNÁMKA: Nie sú zobrazované odvodené kanály, to znamená 
take, ktoré sú vypočítané z hodnôt jedného alebo viacerých 

meracích kanálov. 
 

23.4  Zrušenie nastavenia - reset configuratian
 

 
VAROVANIE: Používajte  opatrne. 
 

Kliknite na Zrušenie nastavení - “Reset configuration” a všetky konfigurované moduly a kanály sa 
vymažú. “Reset” – potvrdenie,  “Cancel” – zrušenie akcie
 
 

24.0  Konfigurácia modulov

 

24.1  Pridanie modulu
 
Modulom je v programe FloCom+ definovaná: 
MACE Dopplerova karta rýchlosti- Doppler velocity card 
MACE vstupno/výstupná karta - I/O card  
MACE Impuzná vstupno/výstupná  impulzná karta -Pulse I/O card.
 
 
1. Z hlavného dialógového boxu“Device settings” kliknite na Konfigurácia 
modulov -“Configure modules” and a objaví sa dialogue box. 
 
2. Klikinite Pridaj - “Add” a moduly, ktoré sú k dispozícii sa objavia v zozname 
dialógového boxu Vyber modul -“Select module”. 
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3. Každá MACE karta k dispozícii je označená v zozname názov@číslo slotu. (napr. karta Dopplerovho 
modulu  slote 1). Vysviette modul, ktorý chcete pridať a kliknite Pridaj modul -  “Add module”.
 
 

POZNÁMKA: Po pridaní modulu sa tento vymaže zo zoznamu modulov, ktoré sú k dispozícii 
 
 

 
4. Zoznam konfigurovaných (pripojených) modulov sa potom zobrazí v 
dialógovom boxe “Configure modules” .
 
 
 

 

24.2 Možnosti konfigurácie a editácie  Dopplerovho modulu
 
1. Z výberu zoznamu Typ senzora -”Sensor type”, vyberte typ 
senzora pripojený k Dopplerovmu modulu. 
2. Z výberu zoznamu Typ koryta- ”Conduit type” vyberte typ 
potrubia, v  ktorom je sensor nainštalovaný.
 
 
 
Typ koryta                      Popis 
Kruhové potrubia                   Plné alebo čiastočne zaplnené 
Nekruhové plné potrubie       Plné potrubie so známym prierezom ako: 

             Pravouhlý priepust 
               Oválne potrubie 

Iný typ koryta                           Nekruhový otvorený kanál ako: 
               Trapezoid  
                Nepravidelný zemný kanál

 
3. Vložte Priemer potrubia - “Pipe diameter”  alebo Plochu prierezu“Cross-sectional area” podľa 
požiadavky. 

VAROVANIE: Uistite sa, že priemer potrubia alebo ploch rezu je zadaná v správnych merných 
jednotkách. 

4. Ak je vybraná Príložná montáž s meraním hĺbky- “Strap mount with depth” senzora a budete 
senzorom merať aj hĺbku , zaškrtnite pole Meranie hĺbky -“Measure depth”.
 
Editácia Dopplerovho modulu 
If si želáte aj editovať Dopplerov modul po jeho pridaní a nastavení 
, Kliknite na “Edit”  v dialógovom boxe Konfigurácia modulov-
“Configure modules” Editované môžu byť iba Priemer potrubia -  
“Pipe diameter”  alebo Plocha rezu -“Cross-sectional area”. 

POZNÁMKA: Ak si želáte editovať Typ senzora- “Sensor 
type” alebo Typ koryta- “Conduit type” musíte odstrániť 

celý modul a pridať NOVÝ modul.
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24.3 Možnosti konfigurácie a editovania  impulzného modulu.
 
Ak je pridaný impulzný modul, objaví sa dialógový box Možnosti impulzného 
modulu -“Pulse Module options”. 

Kontinuálny mód merania 
Ak je pole zaškrtnuté, impulzný modul bude pracovať v kontinuálnom mode. V 
tomto móde budú pričítavané všetky impulzy a vysielač impulzov bude 
napájaný kontinuálne. 
 

POZNÁMKA: pozrite kapitolu 16 pre ďalšie detaily limitov prúdu. 
 Priemerovanie času -“Averaging time” umožňuje užívateľovi nastaviť časový úsek počas ktorého sa 
impulzy načítávajú a priemerujú. Tento priemer je využitý na výpočet  kĺzavého priemeru, ktorý pomáha 
pri aplikáciach s nestabilným tokom impulzov. 

Nekontinuálny mód merania 
A nie je pole zaškrtnuté, pracuje impulzný modul v nekontuálnom meracom 
móde. V tomto móde sú impolzy pričítavané iba počas nastaveného  Času 
pripoćitavania-“Integration time” v každom plánovanom Meracom intervale - 
“Measurement interval” (pozri Kapitolu 23.1). Senzor bude taktiež napájaný 
iba počas špecifikovaného  Času pripočítavania “Integration time”.
 
Npájanie senzora 12V  
Ak je pole zaškrtnuté bude sensor napájaný napätím 12VDC, inak 5VDC. 

VAROVANIE: Musí byť umožnené napájanie senzora “Sensor power” v hlavnom dialógovom 
boxe Nastavenie zariadenia “Device settings”, inak sa prepínanie napätia neprejaví . 

 
 

24.4 Odstránenie nakonfigurovaného  modulu
 
 
1. Vysvieťte modul, ktorý si želáte odstrániť. Kliknite na Odstrániť - “Remove” 
abudete vyzvaný na potvrdenie akcie. Kliknite Ano- “Yes” a module sa odstráni.
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25.0  Konfigurácia kanálov

 

25.1 Pridanie nového kanála
 

 
Z hlavného dialógového boxu “Device Settings”  kliknite na “Configure 
channels” a otvorí sa dialógový box “Configure channels”  .
 
1. Kliknite na  “Add” a objaví sa dialógový box “New channel” . 
Typy kanálov - “Channel types” , ktoré môžeme vidieť v dialógovom boxe 
“New channel” sú závislé na moduloch, ktoré boli predtým nakonfigurované. 
 
 
 
 

 
 

 
Typy kanálov Popis 
Rýchlosť:                    Tento typ kanálu MUSÍ byť použitý vždy, keď je nakonfigurovaný MACE Dopplerov senzor 

rýchlosti. Tento typ kanála  musí byť taktiež použitý vždy, keď výsledné  meranie rýchlosti bude 
použité pri výpočte prietoku. 

Hĺbka:                         Tento typ kanálu MUSÍ byť použitý vždy, keď je nakonfigurovaný kombinovaný MACE 
kombinovaný senzor rýchlosti/hĺbky. Tento typ kanála  musí byť taktiež použitý vždy, keď 
výsledné  meranie hĺbky bude použité pri výpočte prietoku. 

Index Dopplerovho     Tento typ kanálu  poskytuje meranie sily signálu z MACE Dopplerovho senzoru rýchlosti,  
prúdenia                      ktorý je použitý pre výpočet priemernej rýchlosti prúdenia 
Prietok:                       Tento typ kanálu je použitý na výpočet prietoku z výsledkov nakonfigurovaných kanálov  
( z rýchlosti )               merania rýchlosti a hĺbky.  
Prietok:                        Tento typ kanálu je použitý na výpočet prietoku z výsledku nakonfigurovaného kanála hĺbky a  
( podľa žľabu)              vybraného typu žľabu alebo priepadu.  
Prietok:                         Tento typ kanálu je použitý na výpočet prietoku na základe počtu impulzov prijatých  
( z impulzného vstupu) vstupno/výstupným impulzným modulom  počas meraného intervalu.  
Total Prietoku:             Tento typ kanálu je použitý na výpočet kladného alebo záporného pretečeného množstva na        

základe nakonfigurovaného kanála prietoku.  
Udalosť :                     Tento typ kanálu je použitý na záznam časovej značky na základe impulzu alebo zmeny stavu  
( impulz, zmena stavu) 
Total z vložených:       Tento typ kanálu je použitý na na výpočet celkového množstva z impulzov zo zariadení,  
impulzov                     ako sú externé prietokomery, alebo dažďové merné nádoby. 
Binárny:                      Tento typ kanálu je použitý na monitorovanie zopnutí napr. čerpadiel, a / alebo dažďových 

odmerných nádob. 
Užívateľský:                Tento typ kanálu je použitý na nakonfigurovanie externých senzorov s  

digitálnym/analógovým  výstupom. NESMIE sa využiť pre sensory merania rýchlosti a hĺbky pre 
výpočet prietoku. 

Napätie batérie:          Tento typ kanálu je použitý na monitorovanie napätia internej batérie. 
Externé napájanie      Tento typ kanálu je použitý na monitorovanie externého napätia zo solárneho panelu alebo 

zdroja.  
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25.1.1 Pridanie kanála typ rýchlosť - “Velocity”  - Doppler
 
 
1. Zvolte kanál typu “Velocity”  z dialógového boxu  Nový kanál -“New 
channel” a kliknite Pokračuj -“Continue”.  
 
2. Objaví sa dialógový box Meno kanála -“Channel name”  Vložte Meno - 
“Name” do textového poľa (max. 16 znakov). Toto meno -“name”  bude 
zobrazované aj na hlavnom LCD displeji prístroja Flo Series3, ak je to povolené . 
Kliknite Pokračuj- “Continue”. 
3. V dialógovam boxe Nový kanál - “New channel” vyberte  “Doppler 
Module” z ktorého bude kanál brať hodnoty. Kliknite “Continue” . V 
Dialógovom boxe Konfiguruj kanály -“Configure channels” bude 
pridaný tento nový kanál.
 
 
 

POZNÁMKA: Akonáhle je vstup z konkrétneho modulu plne 
nastavený, modul sa už viac neobjavuje v   zozname Vyber 

modul -“Select module” .
 

25.1.2. Pridanie kanála typ hĺbka - “Depth”  - Doppler
 
 
1. Zvolte kanál typu “Depth”  z dialógového boxu  Nový kanál -“New channel” a kliknite 
Pokračuj -“Continue”.  
2. Objaví sa dialógový box Meno kanála -“Channel name”  Vložte Meno - “Name” do 
textového poľa (max. 16 znakov). Toto meno -“name”  bude zobrazované aj na hlavnom 
LCD displeji prístroja Flo Series3, ak je to povolené . Kliknite Pokračuj-  “Continue”. 
3. V dialógovam boxe Nový kanál - “New channel” vyberte  “Doppler Module” 
z ktorého bude kanál brať hodnoty. Kliknite “Continue” . V Dialógovom boxe 
Konfiguruj kanály -“Configure channels” bude pridaný tento nový kanál.
 
 
 

POZNÁMKA: Akonáhle je vstup z konkrétneho modulu plne 
nastavený, modul sa už viac neobjavuje v   zozname Vyber modul -

“Select module” .
 
 

25.1.3 Pridanie kanála typ index Dopplerovho prúdenia “Doppler stream index” 
 
1. Zvolte kanál typu “Doppler stream index”   z dialógového boxu  Nový kanál -
“New channel” a kliknite Pokračuj -“Continue”.  
2. Objaví sa dialógový box Meno kanála -“Channel name”  Vložte Meno - “Name” 
do textového poľa (max. 16 znakov). Toto meno -“name”  bude zobrazované aj na 
hlavnom LCD displeji prístroja Flo Series3, ak je to povolené . Kliknite Pokračuj- 
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“Continue”. 
3. V dialógovam boxe Nový kanál - “New channel” vyberte  “Doppler 
Module” z ktorého bude kanál brať hodnoty. Kliknite “Continue” . V 
Dialógovom boxe Konfiguruj kanály -“Configure channels” bude pridaný tento 
nový kanál.
 

POZNÁMKA: Akonáhle je vstup z konkrétneho modulu plne 
nastavený, modul sa už viac neobjavuje v   zozname Vyber modul 

-“Select module” .
 
 
 

 

25.1.4 Pridanie kanála typ rýchlosť - “Velocity”  -  vstup/výstup - I/O (4-20mA)
 
 
1. Zvolte kanál typu “Velocity”  z dialógového boxu  Nový kanál -“New channel” a 
kliknite Pokračuj -“Continue 
 
 
2. Objaví sa dialógový box Meno kanála -“Channel name”  Vložte Meno - “Name” 
do textového poľa (max. 16 znakov). Toto meno -“name”  bude zobrazované 
aj na hlavnom LCD displeji prístroja Flo Series3, ak je to povolené . Kliknite 
Pokračuj- “Continue”. 
3. V dialógovam boxe Nový kanál - “New channel” vyberte  Vstupno/výstupný 
modul -“I/OModule” z ktorého bude kanál brať hodnoty. Kliknite “Continue” . V Dialógovom boxe 
Konfiguruj kanály -“Configure channels” bude pridaný tento nový kanál.
 
 
 

 
POZNÁMKA: Akonáhle je vstup z konkrétneho modulu plne 

nastavený, modul sa už viac neobjavuje v   zozname Vyber modul -“Select 
module” . 
 
4. Zvoľte“4-20mA” typ zo zoznamu Vstupno/výstupný modul @2 -“I/O 
Module @ 2” . Kliknite “Continue” a potom zvoľte príslušný vstup, z ktorého 
bude kanál brať hodnoty.
 
5. V tomto príklade bude kanál nazvaný “Velocity I/O”  vyhodnocovaný s 
použitím  senzora pripojeného k “I/O Module @ 2” pomocou vstupu“4..20mA 
input #1”. Kliknite “Continue” . V Dialógovom boxe Konfiguruj kanály -“Configure channels” bude 
pridaný tento nový kanál.
 

POZNÁMKA: Akonáhle je vstup z konkrétneho vstupu modulu 
plne nastavený, vstup sa už viac neobjavuje v   zozname 

vstupno/výstupného modulu . V uvedenom príklade “4..20mA input #1” 
už nebude k dispozícii.
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25.1.5 Pridanie kanála typ rýchlosť - “Velocity”  -  vstup/výstup -  I/O (Frekvencia)
 
1. Zvolte kanál typu “Velocity”  z dialógového boxu  Nový kanál -“New channel” a 
kliknite Pokračuj -“Continue 
 
 
 
 
 
 
 
2. Objaví sa dialógový box Meno kanála -“Channel name”  Vložte Meno - 
“Name” do textového poľa (max. 16 znakov). Toto meno -“name”  bude 
zobrazované aj na hlavnom LCD displeji prístroja Flo Series3, ak je to povolené . 
Kliknite Pokračuj- “Continue”. 
3. V dialógovam boxe Nový kanál - “New channel” vyberte  Vstupno/výstupný 
modul -“I/OModule” z ktorého bude kanál brať hodnoty. Kliknite “Continue” . V 
Dialógovom boxe Konfiguruj kanály -“Configure channels” bude pridaný tento 
nový kanál.
 
 
 

 
POZNÁMKA: Akonáhle je vstup z konkrétneho modulu plne nastavený, modul sa už viac 

neobjavuje v   zozname Vyber modul -“Select module” . 
 
4. Zvoľte Frekvencia “Frequency” typ zo zoznamu Vstupno/výstupný modul 
@2 - “I/O Module @ 2” . Kliknite “Continue” a potom zvoľte príslušný vstup, z 
ktorého bude kanál brať hodnoty.
 
 
 
 
5. V tomto príklade bude kanál nazvaný “Velocity Freq.”  vyhodnocovaný s 
použitím  senzora pripojeného k “I/O Module @ 2” pomocou vstupu“Digital 
input #1”. Kliknite “Continue” . V Dialógovom boxe Konfiguruj kanály -
“Configure channels” bude pridaný tento nový kanál.
 

POZNÁMKA: Akonáhle je vstup z konkrétneho vstupu modulu plne nastavený, vstup sa už viac 
neobjavuje v   zozname vstupno/výstupného modulu . V uvedenom príklade “Digital input #1” už 
nebude k dispozícii.

 

25.1.6 Pridanie kanála typ hĺbka - “Depth”  - vstup/výstup (4-20mA)

1. Zvolte kanál typu “Depth”  z dialógového boxu  Nový kanál -“New channel” a kliknite 
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Pokračuj -“Continue”.  
 
2. Objaví sa dialógový box Meno kanála -“Channel name”  Vložte Meno - “Name” do textového poľa 
(max. 16 znakov). Toto meno -“name”  bude zobrazované aj na hlavnom LCD 
displeji prístroja Flo Series3, ak je to povolené . Kliknite Pokračuj-  “Continue”. 
3. V dialógovam boxe Nový kanál - “New channel” vyberte  Vstupno/výstupný 
modul - “I/O Module” z ktorého bude kanál brať hodnoty. Kliknite “Continue” a 
objaví sa dialógový box s výberom možných vstupov.  
 

POZNÁMKA: Akonáhle je vstup z konkrétneho modulu plne 
nastavený, modul sa už viac neobjavuje v   zozname Vyber modul -

“Select module” .
 
 
 
4. Vyberte vstup“4-20mA” zo zoznamu “I/O Module @ 2” . Kiknite 
“Continue” a potom zvoľte  príslušný vstup, z ktorého bude menovaný kanál 
dostávať hodnotu. 
 
 
 
5. V tomto príklade bude kanál nazvaný Hĺbka 4-20 mA - “Depth 4-20mA” 
vypočítaný calculated pomocou senzora pripojeného k vstupno/výstupnému 
modulu @2 - “I/O Module @ 2” na 4-20 mA vstupe #2 - “4-20mA input #2”. 
Kliknite “Continue” pre dokončenie nového kanála. V Dialógovom boxe 
Konfiguruj kanály -“Configure channels” bude pridaný tento nový kanál. 
 

POZNÁMKA: Akonáhle je konkrétny vstup z  modulu  nastavený, 
vstup sa už viac neobjavuje v  zozname vstupno/výstupného 

modulu - “I/O module” . V príklade vyššie už nebude ďalej 4-20 mA vstup 2 - “4-20mA input #2”   k 
dispozícii.
 

25.1.7 Pridanie kanála typ hĺbka “Depth” – vstup/výstup -I/O (hriadeľový kódovač) 
 
 
1. Zvolte kanál typu “Depth”  z dialógového boxu  Nový kanál -“New channel” a 
kliknite Pokračuj -“Continue 
 
 
 
 
 
 
 
2. Objaví sa dialógový box Meno kanála -“Channel name”  Vložte Meno - 
“Name” do textového poľa (max. 16 znakov). Toto meno -“name”  bude 
zobrazované aj na hlavnom LCD displeji prístroja Flo Series3, ak je to 
povolené . Kliknite Pokračuj- “Continue”. 
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3. V dialógovam boxe Nový kanál - “New channel” vyberte  Vstupno/výstupný 
modul -“I/OModule” z ktorého bude kanál brať hodnoty. Kliknite “Continue” . 
V Dialógovom boxe Konfiguruj kanály -“Configure channels” bude pridaný 
tento nový kanál.
 
 

 
POZNÁMKA: Akonáhle je vstup z konkrétneho modulu plne nastavený, modul sa už viac 

neobjavuje v   zozname Vyber modul -“Select module” . 
 
4. Zvoľte Merač otáčok “Shaft encoder” typ zo zoznamu Vstupno/výstupný 
modul @2 - “I/O Module @ 2” . Kliknite “Continue” a potom zvoľte príslušný 
vstup, z ktorého bude kanál brať hodnoty.
 
 
 
 
5. V tomto príklade bude kanál nazvaný Hriadeľový kódovač -“Shaft 
encoder”  vyhodnocovaný s použitím  senzora pripojeného k “I/O Module @ 
2” pomocou vstupu“Digital input #1”. Kliknite “Continue” . V Dialógovom 
boxe Konfiguruj kanály -“Configure channels” bude pridaný tento nový 
kanál.

 
POZNÁMKA: Akonáhle je vstup z konkrétneho vstupu modulu plne nastavený, vstup sa už 

viac neobjavuje v   zozname vstupno/výstupného modulu . V uvedenom príklade “Digital input #1” 
už nebude k dispozícii.

 

25.1.8 Pridanie kanála typ prietok ( rýchlosť ) “Flowrate (Velocity)”  - Doppler 
 
 
 
1. Zvolte kanál typu Prietok (z rýchlosti ) “Flowrate (using velocity)” z dialógového boxu  
Nový kanál -“New channel” a kliknite Pokračuj -“Continue”.  

 
 
2. Objaví sa dialógový box Meno kanála -“Channel name”  Vložte Meno - “Name” do 
textového poľa (max. 16 znakov). Toto meno -“name”  bude zobrazované aj na 
hlavnom LCD displeji prístroja Flo Series3, ak je to povolené . Kliknite Pokračuj-  
“Continue”. 
 
 
 
3. V dialógovam boxe Vyber kanál rýchlosti - “Select velocity channel” vyberte  Dopplerov  kanál 
rýchlosti nazvaný Rýchlosť - “Velocity”  z ktorého bude kanál nazvaný Prietok - 
“Flow rate”  brať hodnoty. Kliknite “Continue” a objaví sa dialógový box Typ 
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merania prietoku - “Flowrate measurement type".  
 
 
4. Podľa vašej aplikácie zvolte buď Plné kruhové potrubie - “Full circular pipe” alebo 
Kruhové potrubie používajúce hĺbku “Circular pipe using depth”. 
 
 
5. Ak ste zvolili “Full circular pipe”,  kliknite “Continue” na ukončenie nového kanála.  
Ak ste zvolili “Circular pipe using depth”,  kliknite “Continue” a objaví sa dialógový 
box Voľba kanála hĺbky -“Select depth channel” .  V dialógovom boxe “Select depth 
channel” vyberte z rozbaľovacieho zoznamu kanál nazvaný Hĺbka…- “Depth...” z 
ktorého bude kanál Prietok -“Flow rate” brať hodnoty. Kliknite “Continue” na 
ukončenie nového kanála.  

POZNÁMKA: Ak bol počas konfigurácie Dopplerovho modulu zvolený Iný typ koryta - “Other 
conduit type”, potom sa neobjaví dialógový box Typ merania prietoku - “Flowrate 
measurement type” a software FloCom+ automaticky prejde k voľbe kanálov rýchlosti a 
hĺbky. 

6. V Dialógovom boxe Konfiguruj kanály -“Configure channels” bude pridaný tento nový kanál. 
 
 

 

25.1.9 Pridanie kanála typ prietok ( rýchlosť ) “Flowrate (Velocity)”  - vstup/výstup 
- I/O
 
 
 
1. Zvolte kanál typu Prietok (z rýchlosti ) “Flowrate (using velocity)” z dialógového 
boxu  Nový kanál -“New channel” a kliknite Pokračuj -“Continue”.  
 
 
 
 
2. Objaví sa dialógový box Meno kanála -“Channel name”  Vložte Meno - 
“Name” do textového poľa (max. 16 znakov). Toto meno -“name”  bude 
zobrazované aj na hlavnom LCD displeji prístroja Flo Series3, ak je to 
povolené . Kliknite Pokračuj-  “Continue”. 
 
 
3. V dialógovam boxe Vyber kanál rýchlosti - “Select velocity channel” vyberte  
na vstupno/výstupnej karte-I/O  kanál rýchlosti nazvaný Rýchlosť Vstup/výstup- 
“Velocity I/O”  z ktorého bude kanál nazvaný Prietok Vstup/výstup - “Flow rate 
I/O”  brať hodnoty. Kliknite “Continue” a objaví sa dialógový box zvoľ typ 
výpočtu prietoku - “Select flowrate calculation type".  
 
 
 
 
4. Podľa vašej aplikácie zvolte buď Plné kruhové potrubie - “Full circular pipe” 
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Plné nekruhové potrubie - “Full noncircular pipe”  alebo Kruhové potrubie používajúce hĺbku “Circular 
pipe using depth” ”  alebo iné koryto používajúce hĺbku “Other conduit using depth”. 
 
 
5. Ak ste zvolili “Full …”,  kliknite “Continue” na ukončenie nového kanála.  
Ak ste zvolili “Circular pipe using depth”,  alebo “Other conduit using depth”, kliknite “Continue” a 
objaví sa dialógový box Voľba kanála hĺbky -“Select depth channel” .   
6. V dialógovom boxe “Select depth channel” vyberte z rozbaľovacieho 
zoznamu kanál nazvaný Hĺbka…- “Depth...” z ktorého bude kanál Prietok -
“Flow rate I/O” brať hodnoty. Kliknite “Continue” na ukončenie nového kanála.  
7. V Dialógovom boxe Konfiguruj kanály -“Configure channels” bude pridaný tento nový kanál. 

 

25.1.10 Pridanie kanála typ prietok ( z tabuľky hodnôt)- “Flowrate (using lookup 
table)”  - Vstup/výstup - I/O 
 
 
1. Zvoľte kanál “Flowrate (using lookup table)” z dialógového boxu “New 
channel” a kliknite “Continue”.  
 
 
 
 
 
2. Objaví sa dialógový box Meno kanála -“Channel name”  Vložte Meno - 
“Name” do textového poľa (max. 16 znakov). Toto meno -“name”  bude 
zobrazované aj na hlavnom LCD displeji prístroja Flo Series3, ak je to povolené 
. Kliknite Pokračuj- “Continue”. 
 
3. V dialógovom boxe “Select depth channel” vyznačte kanál hĺbky z I/O karty 
ktorého bude kanál “Flow Rate (LUT)” brať hodnoty.  
 
4. Kliknite “Continue” .  a do dialógového boxu “Configure channels” 
pribudne nový kanál. 
 

25.1.11 Pridanie kanála typ prietok ( podľa žľabu) “Flowrate (Weir)”  
 
Software Flo Series3 obsahuje zabudované rovnice, ktoré umožňujú užívateľom meranie prietoku 
pomocou zabudovaných žľabov a prepadov. Nasledovná tabuľka vymenúva podporované žľaby/prepady 
s príslušnými vzťahmi na výpočet prietoku. 
Všetky uvedené vzťahy platia za predpokladu, že prietok je plne homogénny, čo značí že prítokový kanál 
je dostatočne široký a hlboký, že blízkosť jeho dna a bočných stein neovplyvňuje prietok    (Tony L. Wahl, 
Bureau of Reclamation Hydraulics Laboratory in Denver, Colorado, USA). 
Nasledovné vzťahy použité v programe Flo Series3 sú použité s povolením  U.S. Dept. of the Interior, 
Bureau of Reclamation - Hydraulic Investigations and Laboratory Services Group. Pre ďalšie informácie 
odporúčame navštíviť Web stránky: 
www.usbr.gov/pmts/hydraulics_lab/pubs/wmm/index.htm 
www2.alterra.wur.nl/Internet/webdocs/ilri-publicaties/publicaties/Pub20/pub20.pdf
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Vzťahy pre žľaby /priepady
 
 Vzťah, prietok v kL/sec (m3/sec) ~ hladina v metroch 

Široký pravouhlý priepad            Q=1.84(L-0.2h1)h11.5 
Úzky pravouhlý priepad           Q=1.84(L)h11.5 
V-priepad, 90°                  Q=1.34h12.48 
V-priepad, 30°     Q=(8/15)(2g)0.5Cetan(θ/2)(h1+kh)2.5 
V-priepad, 45°     Q=(8/15)(2g)0.5Cetan(θ/2)(h1+kh)2.5 
V-priepad, 60°     Q=(8/15)(2g)0.5Cetan(θ/2)(h1+kh)2.5 
Cipolettiho priepad      Q=1.86(L)h11.5 
Parshallov žľab      Q=0.552*Chan 
Žľab s dlhým hrdlom Q = K1(h1+K2)U 
Palmer-Bowlusov žľab Q = K1(h1+K2)U
 
kde 
Q =   prietok, kL/sec 
L =    šírka , m 
h1 =  prítoková hladina, m 
Ce =  koeficient V-priepadu  
kh =  opravný factor V-priepadu, m 
θ =    uhol V-priepadu, stupne 
ha =  prítoková hladina Parshallovo žľabu, m 
C =    koeficient Parshallovho žľabu  
n =    exponent Parshallovo žľabu  
g =    gravitačné zrýchlenie, 9.806 m/s2
 
Koeficienty V-priepadov a parshallových žľabov sú  uvedené v Prílohe A
 
 
 
1. Zvolte kanál typu Prietok (podľa žľabu ) “Flowrate (using Weir)” z dialógového boxu  
Nový kanál -“New channel” a kliknite Pokračuj -“Continue”.  
 
 
 
 
2. Objaví sa dialógový box Meno kanála -“Channel name”  Vložte Meno - 
“Name” do textového poľa (max. 16 znakov). Toto meno -“name” bude 
zobrazované aj na hlavnom LCD displeji prístroja Flo Series3, ak je to povolené . 
Kliknite Pokračuj-  “Continue”. 
 
 
3.  V dialógovom boxe Voľba kanála hĺbky -“ “Select depth channel” vyberte z 
rozbaľovacieho zoznamu kanál hĺbky,  z ktorého bude kanál nazvaný “Parshall” 
( v príklade) brať hodnoty. Kliknite “Continue” a objaví sa dialógový box Výber 
typu žľabu/priepadu - “Select weir type".  
 
 
 
 
4. Zvoľte typ žľabu/prepadu. Ak ste zvolili Parschallov žľab, rozbalte “Parshall flume”  a vyberte šírku zo 
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zoznamu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Kliknite “Continue” pre ukončenie nového kanála. 
6. V Dialógovom boxe Konfiguruj kanály -“Configure channels” bude pridaný tento nový kanál.
 
 
 

25.1.12 Pridanie kanála typ prietok ( Impulz ) “Flowrate (Pulse)”  - Impulzný 
vstup/výstup – Pulse I/O
 
1. Zvolte kanál typu Prietok (z impulzov ) “Flowrate (using pulse)” z 
dialógového boxu  Nový kanál -“New channel” a kliknite Pokračuj -
“Continue”.  
 
 
 
 
 
 
2. Objaví sa dialógový box Meno kanála -“Channel name”  Vložte Meno - 
“Name” do textového poľa (max. 16 znakov). Toto meno -“name”  bude 
zobrazované aj na hlavnom LCD displeji prístroja Flo Series3, ak je to 
povolené . Kliknite Pokračuj-  “Continue”. 
 
 
3. V dialógovam boxe Nový kanál - “New channel” vyberte  Impulzný 
modul- “Pulse module”  z ktorého bude novo nazvaný kanál  brať 
hodnoty. Kliknite “Continue” a objaví sa dialógový box so zoznamom 
voľných typov vstupov.  
 

 
POZNÁMKA: Akonáhle je vstup z konkrétneho modulu plne nastavený, modul sa už viac 

neobjavuje v   zozname Vyber modul -“Select module” . 
 
 
 
 
4. Zvoľte impulzný vstup - “Pulse input” kliknite “Continue”. 
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5. V tomto príklade bude kanál nazvaný Prietok z impulzov “Flow rate pulsel” vypočítaný používajúc 
sensor pripojený k  Impulznému modulu@4- “Pulse module@4” na Impulzný vstup -“Pulse input”. 
Kliknite “Continue” na ukončenie nového kanála. V Dialógovom boxe Konfiguruj kanály -“Configure 
channels” bude pridaný tento nový kanál. 
  

NOTE: Toto je jediný  impulzný vstup -“pulse input” k dispozícii pre impulzný modul-  “pulse 
module”. V príklade impulzný modul@4 “pulse Module @ 4” už ďalej nebude k dispozícii.

 

25.1.13 Pridanie kanála typ  Pretečené množstvo “Total flow”  
 
 
1. Zvolte kanál typu Pretečené množstvo -“Total flow” z dialógového boxu  Nový kanál -
“New channel” a kliknite Pokračuj -“Continue”.  
 
2. Objaví sa dialógový box Meno kanála -“Channel name”  Vložte Meno - “Name” do 
textového poľa (max. 16 znakov). Toto meno -“name” bude zobrazované aj na 
hlavnom LCD displeji prístroja Flo Series3, ak je to povolené . Kliknite Pokračuj-  
“Continue”. 
 
 
3. Vo zozname “Kanály prietoku k dispozícii” -“Available flowrate 
channels”-  , vyznačte kanály, z ktorých kanál “Total” bude brať 
hodnoty. Kliknite na  “šipku doprava ” a kanál sa  objaví v zozname 
“Source channel(s)" – Zdrojové kanály. Maximálne päť prietoku môže 
byť použitých pre jeden totalizér.
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Zvolte  Kladné pretečené množstvo - “Totalise positive flow” alebo Záporné 
pretečené množstvo “Totalise negative flow” podľa vašej aplikácie.  

VAROVANIE: Kladné pretečené množstvo “Totalise positive flow” iba pripočítava hodnoty. 
Pri výskyte zápornych prietokov sa tieto množstvá neodpočítavajú. Pri naplnení počítadla  

toto prebehne cez nulu. 
 

VAROVANIE: Záporné pretečené množstvo “Totalise negative flow” iba odpočítava hodnoty. 
Pri výskyte kladných prietokov sa tieto množstvá neprpočítavaj. Pri naplnení počítadla  toto 

prebehne cez nulu. 

POZNÁMKA: Pozitívne, ako aj negatívne prietoky sú registrované v súbore záznamníka. 
 

 
5. Kliknite “Continue” pre ukončenie nového kanála. 
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V Dialógovom boxe Konfiguruj kanály -“Configure channels” bude pridaný tento nový kanál.

25.1.14 Pridanie kanála typ udalosť ( impulz )  - „Event - pulse“
 
1. Zvolte kanál typu Udalosť “Event” z dialógového boxu  Nový kanál -“New 
channel” a kliknite Pokračuj -“Continue”.  
 
 
 
 
 
 
2. Objaví sa dialógový box Meno kanála -“Channel name”  Vložte Meno - 
“Name” do textového poľa (max. 16 znakov). Toto meno -“name”  bude 
zobrazované aj na hlavnom LCD displeji prístroja Flo Series3, ak je to 
povolené . Kliknite Pokračuj-  “Continue”. 
 
 
3. V dialógovam boxe Nový kanál - “New channel” vyberte  
Vstupno/výstupný modul- “I/O module”  z ktorého bude novo nazvaný kanál  
brať hodnoty. Kliknite “Continue” a objaví sa dialógový box so zoznamom 
voľných typov vstupov.  
 

 
POZNÁMKA: Akonáhle je vstup z konkrétneho modulu plne nastavený, modul sa už viac 

neobjavuje v   zozname Vyber modul -“Select module” . 
 
 
 
4. Zvoľte impulznú  udalosť - “Pulse event” zo zoznamu 
vstupno/výstupného modulu@5 “I/O Module@5”.”. 
 
5. V tomto príklade bude kanál nazvaný Udalosť z impulzov “Event pulse” 
vypočítaný používajúc    vstupno/výstupný modul@5- “I/O Module@5” na 
digitálnom vstupe#3 -“Digital input#3”. Kliknite “Continue” na ukončenie 
nového kanála. V Dialógovom boxe Konfiguruj kanály -“Configure channels” 
bude pridaný tento nový kanál. 
  
 
 

POZNÁMKA: Akonáhle je vstup z konkrétneho vstupu modulu plne nastavený, vstup sa už 
viac neobjavuje v   zozname vstupno/výstupného modulu . V uvedenom príklade “Digital input #3” 
už nebude k dispozícii.
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25.1.15 Pridanie kanála typ udalosť – zmena stavu “Event-status change” 
1. Zvolte kanál typu Udalosť “Event” z dialógového boxu  Nový kanál -“New 
channel” a kliknite Pokračuj -“Continue”.  
 
 
 
 
 
 
2. Objaví sa dialógový box Meno kanála -“Channel name”  Vložte Meno - 
“Name” do textového poľa (max. 16 znakov). Toto meno -“name”  bude 
zobrazované aj na hlavnom LCD displeji prístroja Flo Series3, ak je to 
povolené . Kliknite Pokračuj-  “Continue”. 
 
 
3. V dialógovam boxe Nový kanál - “New channel” vyberte  
Vstupno/výstupný modul- “I/O module”  z ktorého bude novo nazvaný kanál  
brať hodnoty. Kliknite “Continue” a objaví sa dialógový box so zoznamom 
voľných typov vstupov.  
 

 
POZNÁMKA: Akonáhle je vstup z konkrétneho modulu plne nastavený, modul sa už viac 

neobjavuje v   zozname Vyber modul -“Select module” . 
 
 
 
4. Zvoľte Udalosť zmena stavu - “Status change event” zo zoznamu 
vstupno/výstupného modulu@5 “I/O Module@5”. 
 
5. V tomto príklade bude kanál nazvaný Zmena stavu “Status change” 
vypočítaný používajúc    vstupno/výstupný modul@5- “I/O Module@5” na 
digitálnom vstupe#3 -“Digital input#3”. Kliknite “Continue” na ukončenie 
nového kanála. V Dialógovom boxe Konfiguruj kanály -“Configure channels” 
bude pridaný tento nový kanál. 
  
 
 

POZNÁMKA: Akonáhle je vstup z konkrétneho vstupu modulu plne 
nastavený, vstup sa už viac neobjavuje v   zozname vstupno/výstupného modulu . V 

uvedenom príklade “Digital input #3” už nebude k dispozícii. 
 
 

25.1.16 Pridanie kanála typ Vstup impulzné pretečené množstvo - “Input pulse 
total” 
1. Zvolte kanál typu Vstup impulzné pretečené množstvo “Input pulse total” z 
dialógového boxu  Nový kanál -“New channel” a kliknite Pokračuj -“Continue”.  
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2. Objaví sa dialógový box Meno kanála -“Channel name”  Vložte Meno - 
“Name” do textového poľa (max. 16 znakov). Toto meno -“name”  bude 
zobrazované aj na hlavnom LCD displeji prístroja Flo Series3, ak je to 
povolené . Kliknite Pokračuj-  “Continue”. 
 
 
3. V dialógovam boxe Nový kanál - “New channel” vyberte  
Vstupno/výstupný modul- “I/O module”  z ktorého bude novo nazvaný 
kanál  brať hodnoty. Kliknite “Continue” a objaví sa dialógový box so 
zoznamom voľných typov vstupov.  
 

 
POZNÁMKA: Akonáhle je vstup z konkrétneho modulu plne nastavený, modul sa už viac 

neobjavuje v   zozname Vyber modul -“Select module” . 
 
 
 
4. Zvoľte  Impulzná udalosť- “Pulse event” zo zoznamu vstupno/výstupného 
modulu@5 “I/O Module@5”. 
 
5. V tomto príklade bude kanál nazvaný Impulzné pretečené množsvo “Pulse 
Total” vypočítaný používajúc    vstupno/výstupný modul@5- “I/O Module@5” 
na digitálnom vstupe#3 -“Digital input#3”. Kliknite “Continue” na ukončenie 
nového kanála. V Dialógovom boxe Konfiguruj kanály -“Configure channels” 
bude pridaný tento nový kanál. 
  
 

 
POZNÁMKA: Akonáhle je vstup z konkrétneho vstupu modulu plne 
nastavený, vstup sa už viac neobjavuje v   zozname vstupno/výstupného modulu . V 

uvedenom príklade “Digital input #3” už nebude k dispozícii. 
 

25.1.17 Pridanie kanála typ Binárny “Binary” – vstup/výstup – I/O  
 
1. Zvolte kanál typu Binárny “Binary” z dialógového boxu  Nový kanál -“New 
channel” a kliknite Pokračuj -“Continue”.  
 
 
 
 
 
 
2. Objaví sa dialógový box Meno kanála -“Channel name”  Vložte Meno - 
“Name” do textového poľa (max. 16 znakov). Toto meno -“name”  bude 
zobrazované aj na hlavnom LCD displeji prístroja Flo Series3, ak je to 
povolené . Kliknite Pokračuj-  “Continue”. 
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3. V dialógovam boxe Nový kanál - “New channel” vyberte  
Vstupno/výstupný modul- “I/O module”  z ktorého bude novo nazvaný kanál  
brať hodnoty. Kliknite “Continue” a objaví sa dialógový box so zoznamom 
voľných typov vstupov.  
 

 
POZNÁMKA: Akonáhle je vstup z konkrétneho modulu plne nastavený, modul sa už viac 

neobjavuje v   zozname Vyber modul -“Select module” . 
 
 
 
4. Zvoľte Digitálny vstup –  “Digital input” zo zoznamu vstupno/výstupného 
modulu@2 “I/O Module@2”. 
 
5. V tomto príklade bude kanál nazvaný Binárny vyp/zap “Binary on/off” 
vypočítaný používajúc    spínač pripojený k  vstupno/výstupnému modulu@2- 
“I/O Module@2” na digitálnom vstupe#3 -“Digital input#3”. Kliknite 
“Continue” na ukončenie nového kanála. V Dialógovom boxe Konfiguruj 
kanály -“Configure channels” bude pridaný tento nový kanál. 
  
 
 

POZNÁMKA: Akonáhle je vstup z konkrétneho vstupu modulu plne nastavený, vstup sa už 
viac neobjavuje v   zozname vstupno/výstupného modulu . V uvedenom príklade “Digital 

input #3” už nebude k dispozícii. 
 
 

25.1.18   Pridanie kanála typ Užívateľský “User defined”  – vstup/výstup ( 
napäťový) – I/O (Voltage) 
 
1. Zvolte kanál typu Užívateľský“User defined” z dialógového boxu  Nový kanál -
“New channel” a kliknite Pokračuj -“Continue”.   
 
 
 
 
 
2. Objaví sa dialógový box Meno kanála -“Channel name”  Vložte Meno - 
“Name” do textového poľa (max. 16 znakov). Toto meno -“name”  bude 
zobrazované aj na hlavnom LCD displeji prístroja Flo Series3, ak je to 
povolené . Kliknite Pokračuj-  “Continue”. 
 
 
3. V dialógovam boxe Nový kanál - “New channel” vyberte  
Vstupno/výstupný modul- “I/O module”  z ktorého bude novo nazvaný kanál  
brať hodnoty. Kliknite “Continue” a objaví sa dialógový box so zoznamom 
voľných typov vstupov.  
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POZNÁMKA: Akonáhle je vstup z konkrétneho modulu plne nastavený, modul sa už viac 

neobjavuje v   zozname Vyber modul -“Select module” . 
 
 
 
4. Zvoľte Napätie 0..2.5 V –  “Voltage 0..2.5 V” alebo “Voltage 0..30 V”  
zo zoznamu vstupno/výstupného modulu@2 “I/O Module@2”. Kliknite 
“Continue” a vyberte príslušný vstup, z ktorého menovaný kanál berie 
hodnotu. 
 
5. V tomto príklade bude kanál nazvaný Vodivosť “Conductivity” 
vypočítaný používajúc    sensor  pripojený k  vstupno/výstupnému 
modulu@2- “I/O Module@2” na napäťovom vstupe#1-“Voltage input#3”. 
Kliknite “Continue” na ukončenie nového kanála. V Dialógovom boxe 
Konfiguruj kanály -“Configure channels” bude pridaný tento nový kanál. 
  
 

POZNÁMKA: Akonáhle je vstup z konkrétneho vstupu modulu plne nastavený, vstup sa už 
viac neobjavuje v   zozname vstupno/výstupného modulu . V uvedenom príklade “Voltage 

input #1” už nebude k dispozícii. 
 

25.1.19  Pridanie kanála typ Napätie zariadenie“Device voltage”   
 
Napätie batérie zariadenia
1. Zvolte kanál typu Napätie batérie zariadenia“Device battery voltage” z 
dialógového boxu  Nový kanál -“New channel” a kliknite Pokračuj -“Continue”.   
 
 
 
 
2. Objaví sa dialógový box Meno kanála -“Channel name”  Vložte Meno - 
“Name” do textového poľa (max. 16 znakov). Toto meno -“name”  bude 
zobrazované aj na hlavnom LCD displeji prístroja Flo Series3, ak je to 
povolené . Kliknite Pokračuj-  “Continue”. 
 
Externé napájanie zariadenia 
1. Zvolte kanál typu  Externé napájanie zariadenia“Device external voltage” z 
dialógového boxu  Nový kanál -“New channel” a kliknite Pokračuj -“Continue”.   
 
 
 
 
 
 
2. Objaví sa dialógový box Meno kanála -“Channel name”  Vložte Meno - 
“Name” do textového poľa (max. 16 znakov). Toto meno -“name”  bude 
zobrazované aj na hlavnom LCD displeji prístroja Flo Series3, ak je to 
povolené . Kliknite Pokračuj-  “Continue”. 
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25.2 Usporiadavanie a odstránenie kanálov
 

25.2.1   Usporiadavanie nastavených kanálov
 
Zoznam kanálov - “Channels” potom , ako boli tieto pridané je v poradí, v 
akom boli nastavované a v ktorom meradlo Flo Series3 meria.  Takto 
budúm taktiež zoradené  kanály v záznamovom súbore a na LCD dispeji. 
To znamená, že pri rolovaní LCD displeja budú kanály zoradené v 
rovnakom poradí ako v dialógovom boxe Konfiguruj  kanály -“Configure 
channels” . 
Toto poradie môže byť zmenené užívateľom: 
 
1. Označte kanál-  “Channel” , ktorý si želáte presunúť  a klikajte na šípky 
nahor alebo nadol  ( až pokiaľ je to možné).  
Poradie je však hierarchické a existujú obmedzenia. Kanál “Channel” , 
ktorého hodnota  je závislá na hodnote jedného alebo viacerých kanálov 
nemôže byť predsunutý pred kanál, od ktorého závisí. Napr. kanál Prietok- 
“Flow Rate” je závislý na meraniach Rýchlosti -“Velocity” a Výšky -“Depth” .

25.2.2   Odstránenie
 
1. Označte v zozname Kanál - “Channel” , ktorý chcete odstrániť a 
kliknite na Odstrániť - “Remove”.  
Odstraňovanie je  hierarchické a existujú obmedzenia.  Kanál - 
“Channel” ktorý je použitý pri odvolávke v inom  Kanáli- “Channel” 
nemôže byť odstránený bez toho, aby bol najprv odstránený tento 
Kanál- “Channel” . Napr. kanál  Rýchlosť “Velocity” je v odvolávke kanála  
Prietok-“Flow Rate” a preto nemôže byť odstránený skôr, ako kanál Prietok- 
“Flow Rate” .

 

25.3 Editovanie kanálov 
 

VAROVANIE: Všetky nastavené kanály MUSIA byť editované pred začatím činnosti meradla 
Flo Series3. Editovaním kanálov sa umožní zaslanie správnej informácie o nastavení 

merania do  controlného modulu.
 
Z hlavného dialógového boxu Nastavenie zariadenia- “Device Settings” 
kliknite na Konfigurovanie kanála - “Configure channel” a objaví sa 
dialógový box Konfigurovanie kanálov - “Configure channels” . 
 
1. Označte kanál, ktorý si želáte editovať a klikni na  “Edit”. Objaví sa 
špecifický dialógový box Editovanie kanála “Edit channel”.
 
2. Editujte nastavenia v dialógovom boxe “Edit channel” podľa vašek 
aplikácie a doporučení v nasledujúcich stránkach. Kliknite Aplikovať - 
“Apply” na uchovanie nastavení a návrat do dialógového boxu 
Konfigurovanie kanálov - “Configure channels” .
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25.3.1 Editovanie kanála typu Rýchlosť - “Velocity” - Doppler
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Max. measurement count

 
 
 
 
Popis kanála 
Opisuje typ kanála a zdrojový vstupný modul. 

 

Meno kanála 
Meno zadané užívateľom pri zadávaní 

POZNÁMKA: Toto meno sa objaví na Flo Series3 LCD displeji ak je označené pole 
Zobrazenie kanála 

Desatinné miesta 
Užívateľ môže vybrať počet desatinných miest (0, 1, 2, 3), čo sa prejaví na LCD displeji a zázname. 

Zobrazenie kanála 
Ak je pole zaškrtnuté, kanál sa zobrazuje na LCD displeji. 

Záznam kanála 
Ak je pole zaškrtnuté, bude kanál  zaznamenávaný do dátového súboru. 

Typ senzora 
Toto je typ Dopplerovho senzora, vybratý počas konfigurácie Dopplerovho modulu. Pozri Kapitolu 24.2 
Konfigurácia a editovanie Dopplerovho modulu.
 
Monitor stavu 
Ak je toto pole označené, Flo Series3 sleduje, či je sensor správne pripojený k Dopplerovmu modulu. 
Orientácia senzora  
Za normálneho stavu MACE odporúča orientáciu, keď lúče  smerujú proti prúdeniu kvapaliny s rovným 
úsekom 6xDN pred a 2xDN za senzorom. V praxi toto niekedy nie je možné a volí sa orientácia lúčov v 
smere prúdenia. Pri slabom signáli je možné taktiež sensor pootáčať pre dosiahnutie jeho maximálnej sily. 
“Orientáciou” senzora oznámi užívateľ elektronike prístroja, že napr. pri smere lúčov po prúde je prúdenie 
kladné napriek záporným hodnotám prietoku. 

POZNÁMKA:  Pri obdržaní údajov zo senzora orientovaného po prúde, sa ukáže graf rýchlosti 
v reálnom čase prevrátenom spektre. 

Rozsah rýchlosti 
Tento parameter zadáva očakávaný rozsah rýchlostí, ktoré majú byť analýzované .  MACE Flo-series 

Popis kanála 

Vrcholový prah 

Meno kanála Zobrazenie kanála 

Desatinné miesta Záznam kanála 

Korekčný faktor 

Typ senzora 

Monitor stavu 
Orientácia senzora 

Rozsah rýchlosti 

Doba integrácie 

Metóda výpočtu 

počet zámerov pre zmenu stavu 
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meradlá rozdelia čítanie rýchlostí do 128 dielov pozdĺž stanoveného rozsahu.  Napríklad šírka jedného 
dielika pri rozsahu  0 - 4 m/s bude .03125 m/s , kým pri rozsahu 0 - 1 m/s bude iba  .0078 m/s .   Napríklad 
ak vieme, že maximálna rýchlosť v meranom mieste nepresiahne  0.6 m/s, môže byť zadaný rozsah 0- 1 
m/s.  Týmto spôsobom sa zvýši presnosť konečnej vypočítanej priemernej rýchlosti. Naviac, pri 
nízkych rýchlostiach prúdenia alebo malom obsahu odrazových čiastočiek v kvapaline sa zlepšuje 
opakovateľnosť výsledkov merania, pretože prístroj nie je zaťažovaný výdajom energie na zber údajov 
mimo očakávaného rozsahu rýchlostí.  Zmenšiť očakávaný rozsah rýchlostí je možné až po 
niekoľkodňovom pozorovaní. 

Rozsah rýchlostí musí byť stanovený tak, aby zahrňoval  VŠETKY komponenty rozdelenia 
rýchlostí v prúde z grafu v reálnom čase -“real-time” graph. Ak by sa taknestalo, zníži sa váha 

výpočtov rýchlosti. Pre ďalšie detaily pozri “ Kapitola 28 O údajoch v reálnom čase”. 
 
Doba  integrácie 
Doba integrácie je čas, počas ktorého sú brané vzorky zo spectra rýchlostí pred výpočtom priemernej 
rýchlosti. Minimálna doba je 4 sec a  maximálna 180 sec a môže byť automaticky redukovaná meraným 
intervalom a maximálnym počtom meraní podľa nastavenia prístroja. Dobu integrácie je vhodné meniť z 
niekoľkých dôvodov: 
• V podmienkach veľkej fluktuácie prietoku dáva vyššia doba integrácie presnejšie výsledky, pretože 

umožňuje zozbierať vyšší počet vzoriek do výpočtu priemernej rýchlosti. 
• Rovnako v podmienkach malého množstva reflexných čiastočiek v kvapaline dáva vyššia doba 

integrácie presnejšie výsledky, pretože rovnako umožňí zozbierať vyšší počet vzoriek z reflexných 
čiastočiek. 

Od doby integrácie je však závislá spotreba energie systému. Čím je jednotka dlhšie v 
stave fyzikálneho vzorkovania, tým kratšia je životnosť batérie bez dobitia Kapacita 

vnútornej batérie  Flo Series3 je  7.2 Ah.  
Počas doby integrácie berie každý  Dopplerov senzor prúd 120 mA.  

 
Počet zámerov pre zmenu stavu 
Pri určitých podmienkach prúdenia alebo neprúdenia môže signálový šum nepriaznivo ovplyvniť výpočet 
priemernej skutočnej rýchlosti prúdenia. Ako bude popísané ďalej, tento problem je riešený pomocou 
vrcholového prahu prúdenia. Každopádne nechcené čítania rýchlostimôžu byť odvodené od ďalších 
zdrojov, ako sú pohyb organizmov, ktorý môže poskytnúť silný signal.  Napríklad ryba plávajúca 
rýchlosťou 0,5 m/s poskytne údaj rýchlosti 0,5 m/s do výpočtu. Toto môže napr. pri stojatej vode spôsobiť 
silnú chybovosť v údaje pretečeného množstva. Naopak pri slabom prúdení, alebo pri nízkom obsahu 
odrazových čiastočiek môžu chýbať údaje o rýchlosti prúdenia do výpočtu a hodnota pretečeného 
množstva sa nemení. Na predídenie tohoto problému sav Flo series prietokomeroch nastavuje počet 
zámerov pre zmenu stavu, ak prístroj zachytí   zmenu stavu ( začiatok alebo koniec prúdenia ) prístroj 
urobí uvedený počet X zámerov na overenie zmeny stavu. Ak všetky čítania X vyhovejú kritériam pre 
platný zámer ( vrcholový prah, minimálna aktivita prúdenia a aktivita prúdenia v percentách, je čítanie 
akceptované a zmena stavu je potvrdená. Ak tieto parameter nekorešpondujú kritériam, čítanie je 
odmietnuté a zmena stavu nie je potvrdená. To znamená, že jednotka pokračuje v registrovaní nulového 
prietoku, alebo akceptuje prietok ako doteraz.  
Naviac prístroj sleduje aj zmenu smeru prúdenia. Ak prístroj registruje nulové prúdenie a potom čítanie v 
kladnom a ďalej zápornom smere, čítanie nie je započítané a prístroj ďalej ukazuje nulový stav.   
Počet čítaní  pred zmenou stavu je nastaviteľný užívateľom . 
 
 
Metóda výpočtu 
 “Pump method” – čerpacia metóda 

Pri normálnych podmienkach, keď prietok spôsobený 
čerpaním je turbulentný  a kvapalina obsahuje dostatočné 
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množstvo reflexných čiastočiek, najmä miniatúrne vzduchové bubliny ako výsledok  kavitácie.  Čerpacia 
metóda je zvolená pre meracie miesta s čerpaním vody, alebo dostatočne silným signálom. 

  
“Surface wave rejection” – vylúčenie povrchových vĺn 
v turbulentnom prúdení v otvorenom koryte ( napr. zavlažovací 
system ) je častá tvorba stojatých vĺn na povrchu.  Tieto môžu 
spôsobovať odrazy s nízkou Dopplerovou rýchlosťou.  V 
diagrame môžeme sledovať vplyv povrchovej vlny ako ostrý 
vrchol na začiatku grafu meraní v reálnom čase zhruba po značku 0.2 m/s .  

 
 

 
 V takýchto prípadoch volíme netódu výpočtu s vylúčením povrchových vĺn s nastavením parametra 

“low-end cutoff” – odrezanie nízkych prietokov.  Tento parameter umožňuje užívateľovi, aby prístroj 
Flo-series ignoroval Dopplerov posun, ktorý leží medzi 0 a hodnotou odrezania nízkych prietokov.  
Nastavuje sa percento rozsahu prietokov (os X) grafu meraní v reálnom čase.  V diagrame  v príklade 
by táto hodnota mala byť nastavená asi na 10% rozsahu  grafu, čo znamená, že akékoľvek údaje medzi 
0 and 0.4m/s budú ignorované pri výpočte priemernej rýchlosti prúdenia (šedá oblasť).

 
 
 
 “Gravity method” –  gravitačná metóda 

Táto metóda môže byť použitá pri pomalom prúdení a 
nízkom obsahu reflexných častíc.  Nakoľko táto metóda 
výpočtu je robená pre vylepšenie spracovania pomalého 
prúdenia čistých kvapalín, môže viesť k chybovým čítaniam rýchlostí , ak nie je náležite aplikovaná.  Ak 
je vybratá, zobrazia sa 2 ďalšie položky.  

 
“Minimum stream activity” - Minimálna aktivita prúdu. Pri podmienkach nulového prúdenia môže 
akýkoľvek pohyb organizmu vo vode spôsobiť Dopplerov posun  ( pozri počet zámerov pre zmenu stavu).  
Tento parameter  sa zadáva na potlačenie tohoto javu. Pre miesta s očakávanými nízkymi rýchlosťami 
(<0.2m/s) sa môžu sa zadať nízke hodnoty parametra(2-10). Hodnoty nad 10 sa zadávajú pre očakávané 
rýchlosti >0.2 m/s.  
“Stream activity percentage” – Aktivita prúdenia v percentách – používa sa v náväznosti na parameter 
Minimálnej aktivity prúdu, tento parameter prikazuje prístroju Flo-series brať do úvahy iba spectrum 
rýchlostí s hodnotou minimálnej aktivity rýchlostí vyššou ako je zadaná hodnota. Pri dobrých akustických 
podmienkach typickyy 90 –100% prijatých údajov zo senzora rýchlosti je použitých pre výpočet priemernej 
rýchlosti.  Pri podmienkach ovplyvnenia merania životom pod vodou, je to typicky iba<10% nameraných 
údajov.  V takýchto prípadoch sa nastavuje nízka hodnota tohoto parametra (2-10) pre miesta s 
očakávanými nízkymi rýchlosťami (<0.2m/s). Hodnoty nad 10 sa zadávajú pre očakávané rýchlosti >0.2 
m/s.  
    

VAROVANIE: Užívateľ  MUSÍ preveriť, aby obe zadané hodnoty “minimum stream activity” a 
“Stream activity percentage” nespôsobili vylúčenie reálnych nameraných údajov.
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“Direction filter” – Filter smeru. Niekedy môže byť smer prúdenia opačný ako prevládajúci smer vetra, 
spôsobujúci pohyb vĺn na hladine. Toto môže spôsobiť silný záporný Dopplerov posun pri kladnom 
prúdení spolu s pozitívnym posunom spôsobeným prúdením a naopak. V niektorých prípadoch môže byť 
dokonca posun vplyvom povrchových vĺn silnejší, ako je pomalé prúdenie vody, čo môže spôsobiť 
významnú chybu. Parameter “Direction filter” – Filter smeru umožňuje užívateľovi predísť takýmto 
chybám.  
 “All values” – Všetky hodnoty. Pri začiarknutí je filtrovanie vypnuté. 
 “Positive only” – Iba kladné. Pri začiarknutí  sú odfiltrované všetky záporné namerané  rýchlosti. 
 “Negative only” -  Iba záporné. Pri začiarknutí  sú odfiltrované všetky kladné namerané rýchlosti. 
 
 

VAROVANIE: Užívateľ  MUSÍ preveriť, aby  “Direction filter”nespôsobil vylúčenie reálnych 
nameraných údajov.

 

 
 

Vrcholový prah rýchlosti 
Dopplerove posuny nespôsobené meraním skutočnej rýchlosti prúdenia sú často nazvané “šum signálu”.   
“Šum” môže byť spôsobený: 
• Electromagnetickou interferenciou; 
• Odrazmi iných signálov . 
V niektorých situáciach môže šum v pozadí ovplyvňovať výpočet skutočnej priemernej rýchlosti.  Prístroje 
Flo-series  používajú “filter šumu” nazvaný  “peak threshold” -vrcholový prah. 
 

 
 
V prípade na obrázku je šum signálu pozorovateľný  grafe spectra rýchlostí ako ozvena slabého signálu.  
V grafe vidíme, že šum má približnú amplitúdu 75. Zadaním hodnoty vrcholového prahu 100 bude tento 
šum odfiltrovaný z výpočtu trednej rýchlosti.  Užívateľ však musí byť opatrný pri stanovení tejto hodnoty, 
aby v miestach so slabým signálom nevyradil vysoko stanovenou hodnotou vrcholového prahu aj reálne 
hodnoty rýchlostí. 
Táto vlastnosť môže byť užitočná v miestach s dlhodobým nulovým prietokom. Napríklad šum v potrubí s 
priemerom 1 m  s falošnou “priemernou rýchlosťou” 1 m/s zvýši počítadlo prietoku na  785 litrov za 
sekundu, I keď v skutočnosti je potrubie bez prúdenia. Hodnota vrcholového prahu musí byť stanovená zo 
štúdia niekoľkých grafov rozloženia rýchlostí prúdenia v reálnom čase pri podmienkach nulového prietoku, 
čo spoľahlivo stanoví úroveň šumu a zároveň zabezpečí, aby tento nevstupoval do výpočtu priemernej 
rýchlosti. 

Korekčný faktor 
Ideálne hydraulické podmienky merania nemôžu byť zabezpečené na každom meranom mieste. Pre 
hydraulické podmienky, kde boli vykonané kalibrácie rýchlosti pre rôzne režimy prúdenia, môže byť 
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stanovený opravný Korekčný factor  - “Correction factor” . 

POZNÁMKA: Korekciu rýchlosti treba použiť s mimoriadnou opatrnosťou na zabezpečenie 
dosiahnutia súladu medzi vypočítanou rýchlosťou a kalibráciou meraného miesta. 

Korekčný factor násobí nameranú hodnotu zadaným číslom. Napríklad, ak sa dôveryhodným meraním 
zistí, že hodnoty udávané Flo Series3 sú nižšie o  5%, potom bude hodnota  faktora 1.05. Ak sú 
namerané hodnoty o 5%  vyššie,  bude hodnota faktora 0.95.  
 
 

25.3.2 Editovanie kanála typu Hĺbka -“Depth” - Doppler
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Popis kanála 
Opisuje typ kanála a zdrojový vstupný modul. 

Meno kanála 
Meno zadané užívateľom pri zadávaní 

POZNÁMKA: Toto meno sa objaví na Flo Series3 LCD displeji ak je označené pole 
Zobrazenie kanála 

Desatinné miesta 
Užívateľ môže vybrať počet desatinných miest (0, 1, 2, 3), čo sa prejaví na LCD displeji a zázname. 

Zobrazenie kanála 
Ak je pole zaškrtnuté, kanál sa zobrazuje na LCD displeji. 

Záznam kanála 
Ak je pole zaškrtnuté, bude kanál  zaznamenávaný do dátového súboru. 

Smernica a posun 
Ak užívateľ pozná charakteristiky priamkovej závislosti senzora – smernicu a posun, môže tieto zadať 
priamo. Napríklad MACE keramické tlakové sensory sú dodávané s kalibráciou od výrobcu s vyznačenými 
hodnotami smernice ( slope) a posunu ( offset)  

NOTE: vyznačené hodnoty smernica/posun ( slope/offset) sú ako pre metre (m), tak pre  
inche (in).  Zadajte správne hodnoty pre zvolené jednotky. 

Alternatívne môže užívateľ vykonať , 2-bodovú kalibráciu alebo vypočítať hodnoty smernice/posunu, ako 
je to popísané nižšie.

2-bodová kalibrácia  
Pre správnu kalibráciu je potrebné senzor kalibrovať v celom rozsahu využitia.  
Napríklad ak má sensor celý rozsah 0-2 m, ale budete ho využívať iba v rozsahu 
0.1 m až 1.2 m, môžete ho rekalibrovať v tomto redukovanom rozsahu. 
1. Kliknite 2- bodová kalibrácia “2-point calibration” v dialógovom boxe  
Edituj kanál-“Edit channel” a objaví sa dialógový box 2 bodová kalibrácia “2 
point calibration” . 

Popis kanála 
Meno kanála 
Desatinné 
miesta 

Smernica 
Posun 

Zobrazenie kanála 
Záznam kanála 
2 bodová kalibrácia 
Nastavenie posunu 
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Súčasná hodnota “Current value” zo senzora (v tomto prípade sensor hĺbky s frekvenčným výstupom) je 
zobrazená v hornej časti okna  a je obnovovaná zhruba 1x za sekundu.  
2. Na vykonanie 2-bodovej kalibrácie nastavte meranie do 1. kalibračného bodu (spodná alebo vrchná 
poloha).  
3. Po stabilizácii skutočnej hodnoty “Current value” kliknite na tlačidlo Zadaj-“Set” v časti 1. bod -“1st 
point” . Súčasná hodnota -“Current value” je skopírovaná do poľa Nameraná hodnota - “Measured 
value” v časti 1.bod “1st point”  a pole Aktuálna hodnota -“Actual value” je 
pripravené na vstup hodnoty.  
4. Zadajte aktuálnu hodnotu senzora (v tomto prípade hĺbku hladiny ) do poľa 
Aktuálna hodnota - “Actual value” .  
5. Pripravte meranie pre 2. kalibračný bod (opačný k predchádzajúcemu). Napr. 
ak ste použili hornú hranicu pre bod 1, teraz nastavte dolnú hranicu.  
6. Po stabilizácii skutočnej hodnoty “Current value” kliknite na tlačidlo Zadaj-
“Set” v časti 2. bod -“2nd point” . Súčasná hodnota -“Current value” je 
skopírovaná do poľa Nameraná hodnota - “Measured value” v časti 2.bod 
“2nd point”  a pole Aktuálna hodnota -“Actual value” je pripravené na vstup hodnoty. 
7. Zadajte aktuálnu hodnotu senzora (v tomto prípade hĺbku hladiny ) do poľa Aktuálna hodnota - “Actual 
value” . 
8. Kliknite na tlačidlo Aplikuj - “Apply” pre výpočet nových hodnôt smernice/posunu pre tento kanál. 
Kliknutím na tlačidlo Zruš - “Cancel” sa zastaví process bez zmeny parametrov. 

 

Nastavenie posunu  
Táto funkcia je použitá na  “doladenie ” čítania hĺbky, kedykoľvek je senzor premiestnený, alebo meria 
nepresne.  Napríklad senzor je umiestnený mierne nad dnom kanála , alebo ho užívateľ premiestnil kôli 
usadeninám nab ok potrubia.
 
1. Kliknite Nastavenie posunu“Offset adjust” v dialógovom boxe  
Edituj kanál -“Edit channel” a objaví sa dialógový box Nastavenie posunu 
kanála “Channel offset adjust” . 
Súčasná hodnota- “Current value” zo senzora (v tomto prípade sensor hĺbky s 
frekvenčným výstupom) je zobrazená v hornej časti okna  a je obnovovaná 
zhruba 1x za sekundu.  
2. Pre nastavenie skutočnej hodnoty -“Current value”, vložte skutočnú 
Opravenú hodnotu do poľa “Corrected value” . 
3. Kliknite na tlačidlo Aplikuj - “Apply” pre výpočet novej hodnty posunu pre tento kanál. Kliknutím na 
tlačidlo Zruš - “Cancel” sa zastaví process bez zmeny parametrov.
 

VAROVANIE: Pri kalibrácii kanála hĺbky  musia byť merania vykonané od dna 
kanálu/potrubia po vrchnú hladinu  

 
 
Manuálny výpočet hodnôt smernice a posunu 

 Smernica = Rozsah senzora / Rozsah 
 Posun = - (Smernica x výstup senzora na nule) 
 
Rozsah senzora: Napr.  0 až 2m. 
Rozsah: rozdiel výstupu senzora (prúd alebo napätie) na vrchu meracieho rozsahu ( 2m) a výstupu 
senzora na nule. 
Napríklad pre rozsah senzora 0 až 1,25 m je výstup senzora 4 až 20 mA.  
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 Smernica = 1,25 / (20-4) = 0,78125 
             Posun     = - (0,78125 x 4) = 3.125
 

25.3.3 Editovanie kanála typ index Dopplerovho prúdenia “Doppler stream index” 
 
Index Dopplerovho prúdenia poskytuje meranie počtu reflexných častíc a relatívnej sily signálu. Je 
generovaný pre každý výpočet rýchlosti. Hodnota indexu 100 a vyššia je znakom opakovateľného čítania 
rýchlostí.
 
 
 
 
 
 
Popis kanála 
Opisuje typ kanála a zdrojový vstupný modul. 

Meno kanála 
Meno zadané užívateľom pri zadávaní 

POZNÁMKA: Toto meno sa objaví na Flo Series3 LCD displeji ak je označené pole 
Zobrazenie kanála 

Desatinné miesta 
Užívateľ môže vybrať počet desatinných miest (0, 1, 2, 3), čo sa prejaví na LCD displeji a zázname. 

Zobrazenie kanála 
Ak je pole zaškrtnuté, kanál sa zobrazuje na LCD displeji. 

Záznam kanála 
Ak je pole zaškrtnuté, bude kanál  zaznamenávaný do dátového súboru. 

 

25.3.4 Editovanie typu “4-20mA”  - Vstup/Výstup
 
 
 

 

 

 

 

 

Popis kanála 
Opisuje typ kanála a zdrojový vstupný modul. 

Meno kanála 
Meno zadané užívateľom pri zadávaní 

Popis kanála 
Meno kanála 
Desatinné 
miesta 

Zobrazenie kanála 
Záznam kanála 

Zobrazenie kanála 
Záznam kanála 

Popis kanála 
Meno kanála 
Desatinné miesta 
Jednotky 
Hodnota pre 4 mA 
Hodnota pre 20 mA 
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POZNÁMKA: Toto meno sa objaví na Flo Series3 LCD displeji ak je označené pole 
Zobrazenie kanála 

Desatinné miesta 
Užívateľ môže vybrať počet desatinných miest (0, 1, 2, 3), čo sa prejaví na LCD displeji a zázname. 

Zobrazenie kanála 
Ak je pole zaškrtnuté, kanál sa zobrazuje na LCD displeji. 

Záznam kanála 
Ak je pole zaškrtnuté, bude kanál  zaznamenávaný do dátového súboru. 

Jednotky 
Zadávajú sa jednotky zaznamenávanej hodnoty. Toto je textové pole a je definované užívateľom. 

POZNÁMKA: Ak je kanál typu Rýchlosť- “Velocity” alebo Hĺbka- “Depth” konfigurovaný na  
vstup“4-20mA”  sú jednotky definované v súlade s Nasteveniami systému - “System 
settings” 

Hodnota pre 4mA 
Zadajte hodnotu korešpondujúcu vstupu 4mA. 

Hodnota pre20mA 
Zadajte hodnotu korešpondujúcu vstupu 20mA. 

 

 

 

25.3.5 Editovanie vstupu typu Frekvencia-“Frequency”, Napätie-“Voltage” and a 
Hriadeľového kódovača -“Shaft encoder” - I/O
 
 
 

 

 

 

 

 

Popis kanála 
Opisuje typ kanála a zdrojový vstupný modul. 

Meno kanála 
Meno zadané užívateľom pri zadávaní 

POZNÁMKA: Toto meno sa objaví na Flo Series3 LCD displeji ak je označené pole 
Zobrazenie kanála 

Desatinné miesta 
Užívateľ môže vybrať počet desatinných miest (0, 1, 2, 3), čo sa prejaví na LCD displeji a zázname. 

Popis kanála 
Meno kanála 
Desatinné miesta 
Jednotky 
Smernica 
Posun 

Zobrazenie kanála 
Záznam kanála 
 
2 bodová kalibrácia 
Nastavenie posunu 
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Zobrazenie kanála 
Ak je pole zaškrtnuté, kanál sa zobrazuje na LCD displeji. 

Záznam kanála 
Ak je pole zaškrtnuté, bude kanál  zaznamenávaný do dátového súboru. 

Jednotky 
Zadávajú sa jednotky zaznamenávanej hodnoty. Toto je textové pole a je definované užívateľom. 
 

POZNÁMKA: Ak typ kanálu Rýchlosť alebo Hĺbka “Velocity or Depth” je konfigurovaný na  
vstup z Frekvencie, Napätia alebo Hriadeľového kódovača -“Frequency, Voltage or Shaft 

encoder”  sú jednotky stanovené v súlade s Nastaveniami systému “System settings” 

Pre detaily nastavenia smernice -Slope a posunu -Offset a  2 bodovej kalibrácie - 2 point calibration 
a nastavenia posunu - Offset adjust pozri kapitolu 25.3.2 
 
17.10.6 Editovanie kanála typu  “Prietok (tabuľka hodnôt)” - “Flowrate (using lookup 
table)” 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Meno kanála 
Meno zadané užívateľom pri zadávaní 

POZNÁMKA: Toto meno sa objaví na Flo Series3 LCD displeji ak je označené pole 
Zobrazenie kanála 

Desatinné miesta 
Užívateľ môže vybrať počet desatinných miest (0, 1, 2, 3), čo sa prejaví na LCD displeji a zázname. 

Zobrazenie kanála 
Ak je pole zaškrtnuté, kanál sa zobrazuje na LCD displeji. 

Záznam kanála 
Ak je pole zaškrtnuté, bude kanál  zaznamenávaný do dátového súboru. 

Kanál hĺbky 
Zdrojový kanál hodnôt hĺbky z tabuľky hodnôt. 

Jednotky prietoku 
Výber jednotiek prietoku a časovej bázy prietoku. Týmto sa vyberú jednotky pre záznam kanála.
 
 

Meno kanála 
Desatinné miesta 
Kanál hĺbky 
Jednotky prietoku 
 
Tabuľka hodnôt 

Zobrazenie kanála 
Záznam kanála 
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Tabuľka hodnôt 
Prietoky s  korešpondujúcimi hĺbkami  

NOTE: Tabuľka hodnôt má maximálne  35 riadkov . Minimálny prírastok hĺbok je 0,01 m.
 
 
Edit/import 
1. V dialógovom boxe “Flowrate: Using lookup table” kliknite na 
“Edit/import” a otvorí sa dialógový box “Edit/import LUT data” . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Hodnoty tu môžu byť zadávané priamo do tabuľky. Hodnoty hĺbky a 
korešpondujúceho prietoku musia byť oddelené čiarkou (,).  
3. Alternatívne, hodnoty môžu byť naimportované z *.CSV súboru. 
Kliknite “Import table”  a objaví sa dialógovýá box Windows® 
“Open” , ktorý vyzve k otvorenie *.CSV súboru. Kliknutím na 
“Open” sa tabuľka naimportuje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Kliknite na “Apply” a hodnoty z tabuľky sa prenesú do tabuľky v 
dialógovom boxe “Flowrate: Using lookup table” .
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25.3.7 Editovanie kanálu typu Prietok ( Rýchlosť)  - „Flowrate ( Velocity)“

25.3.7.1  Prietok: kruhové potrubie používajúce hĺbku alebo plné kruhové  potrubie 
 
 
 

 

 

 

 

 

Meno kanála 
Meno zadané užívateľom pri zadávaní 

POZNÁMKA: Toto meno sa objaví na Flo Series3 LCD displeji ak je označené pole 
Zobrazenie kanála 

Desatinné miesta 
Užívateľ môže vybrať počet desatinných miest (0, 1, 2, 3), čo sa prejaví na LCD displeji a zázname. 

Zobrazenie kanála 
Ak je pole zaškrtnuté, kanál sa zobrazuje na LCD displeji. 

Záznam kanála 
Ak je pole zaškrtnuté, bude kanál  zaznamenávaný do dátového súboru. 

Merané kanály 
Prietok “Flowrate” je odvodený typ kanála. Tieto polia definujú merané kanály, z ktorých je prietok 
počítaný.   

POZNÁMKA: V dialógovam boxe Prietok: plné kruhové potrubie - “Flowrate: full circular 
pipe” je zobrazené iba pole pre kanál rýchlosti 

Jednotky rýchlosti 
Zvolte jednotky a ich časovú bázu. Toto nastaví jednotky pre zaznamenanú hodnotu. 

Priemer potrubia 
Ak je zdroj  Kanála rýchlosti “Velocity channel” v MACE Dopplerovej karte, Priemer potrubia“Pipe 
diameter” pri konfigurácii kanála prietoku “Flowrate” je nastavený pri priložení Dopplerovej karty do 
konfigurácie . Ak je zdroj Kanála rýchlosti “Velocity channel” vstupno/výstupná karta, potom je Priemer 
potrubia - “Pipe diameter” (prierezová plocha nekruhového potrubia)  vložený tu.  
Ak je kanál Prietok - “Flowrate” nakonfigurovaný pre Koryto využívajúce hĺbku - “Conduit using depth” 
potom sa pole  Priemer potrubia - “Pipe diameter” neobjaví.  

Hĺbka nánosu 
Parameter môže byť použitý na spresnenie výpočtu prietoku, ak je známa hrúbka nánosu v potrubí. 
Hĺbka nánosu v potrubí je odpočítaná od plochy prierezu potrubia vo výpočte prietoku. 

25.3.7.2  Prietok: s použitím polynómu 
Ak sa prietok odohráva v otvorenom kanáli nekrukového profile, musí užívateľ zadať plochu jeho prierezu 
a priradiť k hĺbkam cez polynomickú funkciu.  Prístroje MACE Flo-series používajú polynomické funkcie 5-
teho rádu .  

Meno kanála 
Desatinné miesta 
 
Kanál rýchlosti 
Kanál hĺbky 
Jednotky prietoku 
Priemer potrubia 
Hĺbka nánosu 

Zobrazenie kanála 
Záznam kanála 
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Meno kanála 
Meno zadané užívateľom pri zadávaní 

POZNÁMKA: Toto meno sa objaví na Flo Series3 LCD displeji ak je označené pole 
Zobrazenie kanála 

Desatinné miesta 
Užívateľ môže vybrať počet desatinných miest (0, 1, 2, 3), čo sa prejaví na LCD displeji a zázname. 

Zobrazenie kanála 
Ak je pole zaškrtnuté, kanál sa zobrazuje na LCD displeji. 

Záznam kanála 
Ak je pole zaškrtnuté, bude kanál  zaznamenávaný do dátového súboru. 

Merané kanály 
Prietok “Flowrate” je odvodený typ kanála. Tieto polia definujú merané kanály, z ktorých je prietok 
počítaný.   

Jednotky rýchlosti 
Zvolte jednotky a ich časovú bázu. Toto nastaví jednotky pre zaznamenanú hodnotu. 

Polynomické koeficienty  
The polynomické koefficienty uvedené v FloCom+ súvisia s rovnicou: 

 Plocha rezu =A+B*X +C*X2+ D*X3+E*X4+F*X5 
 Kde X = hĺbka hladiny 
   Koeficienty  sú uvedené v poradí A, B, C, D, E, F.
 
 
 
 
Import parameters from FloCalc

 
 
 
 
 

Meno kanála 
Desatinné miesta 
 
Kanál rýchlosti 
Kanál hĺbky 
Jednotky prietoku 
Polynomické 
koeficienty 
Hĺbka nánosu 

Zobrazenie kanála 
Záznam kanála 

Dialógový box polynomických koeficientov 

Hĺbkový limit 

Import parametrov z programu FloCalc 
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Import parametrov z programu FloCalc 
Mace  program FloCalc ( stiahnutý osobitne zo stránky 
www.macemeters.com) sa použije k nakresleniu 
pravidelného, alebo nepravidelného prietočného 
profilu. Následne sa jeho tvar prekonvertuje do 
plynómu 5-teho rádu, ktorého  koeficienty môžu byť 
priamo  importované do príslušných políčok FloCom+. 

1. Kliknite Import parametrov z programu FloCalc 
“Import parameters from FloCalc” a MACE 
FloCalc otvorí tabuľku “Profile Designer” . 

 
 
 
 
 
 
 
2. Popíšte/nakreslite tvar Vášho kanálu alebo  potrubia v programe FloCalc .  
3. Kliknite Vypočítaj koeficienty FloCalc “Calculate FloCalc 
Coefficients” a  otvorí sa dialógový box “MACE FloCalc 
Coefficients” . 
4. Kliknite Kopírovanie do Klikboardu -“Copy to Clipboard” potom 
kliknite Zavri-“Close” a opustite  FloCalc.  
 
 
 
 
 

 
 
 
5.V dialógovom boxe “FloCalc parameters”  sa objavia vypočítané koeficienty 
polynómu.  
6. Skontrolujte koeficienty kliknite Aplikuj - “Apply” na vloženie do dialógového 
boxu “Polynomial coefficients”.  
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7. Kliknite Aplikuj- “Apply” a koeficienty sa prenesú do dialógového 
boxu “Flowrate: Using polynomial” . 
 
 
Hĺbkový limit 
Pri charaktzeristike plochy rezu pomocou polynómickej rovnice musí 
užívateľ zadať Hĺbkový limit -“Depth limit” pre maximálnu hĺbku hladiny 
prúdenia. Alternatívne môže byť  “Depth limit” zadaný v programe  
FloCalc a popísaným postupom prenesený do poľa dialógového boxu.
 
 
 
 
 
 

25.3.8 Editovanie kanálu typu Prietok ( žľab/priepad)  -“Flowrate (Weir)”  
 

25.3.8.1  Prietok (Priepad): Pravouhlý a Cipolettiho priepady 
 
 
 
 
 

 

 

Meno kanála 
Meno zadané užívateľom pri zadávaní 

POZNÁMKA: Toto meno sa objaví na Flo Series3 LCD displeji ak je označené pole 
Zobrazenie kanála 

Desatinné miesta 
Užívateľ môže vybrať počet desatinných miest (0, 1, 2, 3), čo sa prejaví na LCD displeji a zázname. 

 

 

Zobrazenie kanála 
Ak je pole zaškrtnuté, kanál sa zobrazuje na LCD displeji. 

Záznam kanála 
Ak je pole zaškrtnuté, bude kanál  zaznamenávaný do dátového súboru. 

Typ priepadu 
Zvolený typ pri pridaní kanála. 

Kanál merania hĺbky 
Zvolený kanál hĺbky pre výpočet priepadu pri pridaní kanála. 

 

Meno kanála 
Desatinné miesta 
Typ priepadu 
Kanál hĺbky 
Jednotky prietoku 
Šírka žľabu 

Zobrazenie kanála 
Záznam kanála 
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Jednotky rýchlosti 
Zvolte jednotky a ich časovú bázu. Toto nastaví jednotky pre zaznamenanú hodnotu. 

 

Šírka žľabu 
Vložte šírku priepadu  v ukázaných jednotkách. Jednotky sú ukázané podľa Nastavenie systému- 
“System settings”.
 
 

25.3.8.2  Prietok (Priepad): V-priepady (30˚, 45˚, 60˚, 90˚) 
 
 
 
 

 

 

 
Meno kanála 
Meno zadané užívateľom pri zadávaní 

POZNÁMKA: Toto meno sa objaví na Flo Series3 LCD displeji ak je označené pole 
Zobrazenie kanála 

Desatinné miesta 
Užívateľ môže vybrať počet desatinných miest (0, 1, 2, 3), čo sa prejaví na LCD displeji a zázname. 

Zobrazenie kanála 
Ak je pole zaškrtnuté, kanál sa zobrazuje na LCD displeji. 

Záznam kanála 
Ak je pole zaškrtnuté, bude kanál  zaznamenávaný do dátového súboru. 

Typ priepadu 
Zvolený typ pri pridaní kanála. 

Kanál merania hĺbky 
Zvolený kanál hĺbky pre výpočet priepadu pri pridaní kanála. 

Jednotky rýchlosti 
Zvolte jednotky a ich časovú bázu. Toto nastaví jednotky pre zaznamenanú hodnotu. 
 

25.3.8.3  Prietok (Priepady): Replogle, Palmer-Bowlus žľaby 
 
 
 
 
 
 
 

Meno kanála 
Desatinné miesta 
Typ priepadu 
Kanál hĺbky 
Jednotky prietoku 
Faktory žľabov 

Meno kanála 
Desatinné miesta 
Typ priepadu 
Kanál hĺbky 
Jednotky prietoku 

Zobrazenie kanála 
Záznam kanála 

Zobrazenie kanála 
Záznam kanála 
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Meno kanála 
Meno zadané užívateľom pri zadávaní 

POZNÁMKA: Toto meno sa objaví na Flo Series3 LCD displeji ak je označené pole 
Zobrazenie kanála 

Desatinné miesta 
Užívateľ môže vybrať počet desatinných miest (0, 1, 2, 3), čo sa prejaví na LCD displeji a zázname. 

Zobrazenie kanála 
Ak je pole zaškrtnuté, kanál sa zobrazuje na LCD displeji. 

Záznam kanála 
Ak je pole zaškrtnuté, bude kanál  zaznamenávaný do dátového súboru. 

Typ priepadu 
Zvolený typ pri pridaní kanála. 

Kanál merania hĺbky 
Zvolený kanál hĺbky pre výpočet priepadu pri pridaní kanála. 

Jednotky rýchlosti 
Zvolte jednotky a ich časovú bázu. Toto nastaví jednotky pre zaznamenanú hodnotu. 

Faktory žľabov 
Žľaby s dlhým hrdlom sú vyrábané na mieru . Hodnoty K1, K2, and U sú stanovené výrobcom s použitím 
software WinFlume, ktorý je na www stránke : 
http://www.usbr.gov/pmts/hydraulics_lab/winflume/index.html
 
 

25.3.8.4  Prietok (Žľaby): Parshallov žľab 
 
 

 

 

 

Meno kanála 
Meno zadané užívateľom pri zadávaní 

POZNÁMKA: Toto meno sa objaví na Flo Series3 LCD displeji ak je označené pole zenie  

Desatinné miesta 
Užívateľ môže vybrať počet desatinných miest (0, 1, 2, 3), čo sa prejaví na LCD displeji a zázname. 

Zobrazenie kanála 
Ak je pole zaškrtnuté, kanál sa zobrazuje na LCD displeji. 

Záznam kanála 
Ak je pole zaškrtnuté, bude kanál  zaznamenávaný do dátového súboru. 

Typ priepadu 
Zvolený typ pri pridaní kanála. 

Meno kanála 
Desatinné miesta 
Typ priepadu 
Kanál hĺbky 
Jednotky prietoku 

Zobrazenie kanála 
Záznam kanála 
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Kanál merania hĺbky 
Zvolený kanál hĺbky pre výpočet priepadu pri pridaní kanála. 

Jednotky rýchlosti 
Zvolte jednotky a ich časovú bázu. Toto nastaví jednotky pre zaznamenanú hodnotu. 

 

25.3.9 Editovanie kanála tzpu Prietok ( impulz) “Flowrate (Pulse)”  - Impulzný 
vstup/výstup Pulse I/O
 
 
 

 

 

 

 

 

Popis kanála 
Opisuje typ kanála a zdrojový vstupný modul. 

Meno kanála 
Meno zadané užívateľom pri zadávaní 

POZNÁMKA: Toto meno sa objaví na Flo Series3 LCD displeji ak je označené pole 
Zobrazenie kanála 

Desatinné miesta 
Užívateľ môže vybrať počet desatinných miest (0, 1, 2, 3), čo sa prejaví na LCD displeji a zázname. 

Jednotky rýchlosti 
Zvolte jednotky a ich časovú bázu. Toto nastaví jednotky pre zaznamenanú hodnotu. 

k-faktor 
K-factor prepočítava vstupné impulzy na zvolené jednotky. Môže byť zadaný priamo pre sensory so 
známym impulzným číslom, alebo môže byť použitá funkcia Kalibruj “Calibrate” pri neznámej hodnote. 

POZNÁMKA: pozri nasledovnú stranu ohľadom funkcie Kalibruj “Calibrate” . 

Zobrazenie kanála 
Ak je pole zaškrtnuté, kanál sa zobrazuje na LCD displeji. 

Záznam kanála 
Ak je pole zaškrtnuté, bude kanál  zaznamenávaný do dátového súboru. 
 

Kalibračná  funkcia 
1. Kliknite na Kalibruj “Calibrate”  z dialógového boxu Editácia 
kanála -“Edit channel” a objaví sa dialógový bo Kalibrácia kanála 
“Calibrate channel”.  
 
 

Popis kanála 
Meno kanála 
Desatinné miesta 
Jednotky prietoku 
K-faktor 

Zobrazenie kanála 
Záznam kanála 
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Súčasné impulzné číslo 
Počet impulzov za sekundu prijaté Impulzným vstupom- “Pulse input”.

Súčasná hodnota škály 
Súčasné impulzné číslo vynásobené K-faktorom “K-factor”.

Nová hodnota škály 
Zadá sa súčasná hodnota prietoku v nastavených Jednotkách prietoku -
“Flowrate units”s .
 
 
2.Pri ukľudnenom prúdení v potrubí so senzorom pripojeným k  Flo 
Series3 sa počas niekoľkých minút hodnota Súčasného impulzného 
čísla stabilizuje “Current pulse rate” . 
 
 
 
 
 
3. Až je hodnota “Current pulse rate”   stabilizovaná, zadajte aktuálny 
prietok v nastavených Jednotkách prietoku -  “Flowrate units” do poľa 
Nová hodnota škály -“New scaled value”.  Klicnite “Accept” a Flo 
Series3 vypočíta nový “K-factor” pre vstupné impulzy.  
 

 
VAROVANIE: Vždy  používajte presný a správne nakalibrovaný 
prietokomer ako primárny zdroj merania prietoku. 

 

25.3.10 Editovanie kanálu typu Pretečené množstvo -“Total” 
 
 
 
 

 

 

 

Meno kanála 
Meno zadané užívateľom pri zadávaní 

POZNÁMKA: Toto meno sa objaví na Flo Series3 LCD displeji ak je označené pole 
Zobrazenie kanála 

Desatinné miesta 
Užívateľ môže vybrať počet desatinných miest (0, 1, 2, 3), čo sa prejaví na LCD displeji a zázname. 

Zobrazenie kanála 
Ak je pole zaškrtnuté, kanál sa zobrazuje na LCD displeji. 

 

Meno kanála 
Desatinné miesta 
Jednotky objemu  
 
Kanál(y) prietoku 

Zobrazenie kanála 
Záznam kanála 
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Záznam kanála 
Ak je pole zaškrtnuté, bude kanál  zaznamenávaný do dátového súboru. 

 

Kanál prietoku 
Pretečené množstvo - “Total” je odvodený typ kanála. Toto pole definuje, z ktorého kanála ( kanálov) 
Prietok- “Flowrate” je Pretečené nožstvo -“Total” počítané.. 

Jednotky objemu prietoku 
Zvolte jednotky rozbalením ponuky. Toto nastaví jednotky pre zaznamenanú hodnotu. 
 
 

25.3.11 Editovanie kanála Udalosť - impulz -“Event - pulse”  
 
 
 
 
 
 

POZNÁMKA: Žiadny z parametrov nemôže byť editovaný

 

25.3.12 Edit kanála Udalosť – zmena stavu “Event - status change” 
 
 
 
 
 

 

Meno kanála 
Meno zadané užívateľom pri zadávaní 

POZNÁMKA: Toto meno sa objaví na Flo Series3 LCD displeji ak je označené pole 
Zobrazenie kanála 

Typ udalosti 
Výber Impulz alebo stav - “Pulse” or “Status”. 
 

Zobrazenie kanála 
Ak je pole zaškrtnuté, kanál sa zobrazuje na LCD displeji. 

Záznam kanála 
Ak je pole zaškrtnuté, bude kanál  zaznamenávaný do dátového súboru. 

Jednotky text 
Zadá sa jednotka pre zaznamenanú hodnotu. Toto textové pole je zadefinované užívateľom.  

Prevráť vstupnú hodnotu 
Ak je pole zaškrtnuté, bude hodnota pred zaznamenaním prevrátená.

Meno kanála 
Typ udalosti 

Meno kanála 
Typ udalosti 
Jednotky text 
Prevráť vstup. 
hodnotu 

Zobrazenie kanála 
Záznam kanála 
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25.3.13  Editovanie typu kanála  Vstup celkových impulzov “Input total pulse”  
 
 
 

 

 

Meno kanála 
Meno zadané užívateľom pri zadávaní 
 

POZNÁMKA: Toto meno sa objaví na Flo Series3 LCD displeji ak je označené pole 
Zobrazenie kanála 

Desatinné miesta 
Užívateľ môže vybrať počet desatinných miest (0, 1, 2, 3), čo sa prejaví na LCD displeji a zázname. 

Zobrazenie kanála 
Ak je pole zaškrtnuté, kanál sa zobrazuje na LCD displeji. 

Záznam kanála 
bude kanál  zaznamenávaný do dátového súboru. 

Nahraj impulznú udalosť  
Ak je pole zaškrtnuté, bude “Stavová” správa  zaznamenaná, ak sa vyskytne. 

Jednotky text 
Zadá sa jednotka pre zaznamenanú hodnotu. Toto textové pole je zadefinované užívateľom.  

Faktor 
Toto pole škáluje impulzy na použité jednotky. Napríklad, ak sú použité 1 kilo litrové impulzy a zvolené 
mega litrové jednotky , faktor  bude 0.001,  ak sú  1 kilo litrové impulzy a kilo litrové jednotky,  faktor bude 
1.0.  

25.3.14 Editovanie typu kanála Binárny - “Binary”  
 
 
 
 
 

 

 

Meno kanála 
Meno zadané užívateľom pri zadávaní 

POZNÁMKA: Toto meno sa objaví na Flo Series3 LCD displeji ak je označené pole  

Desatinné miesta 
Užívateľ môže vybrať počet desatinných miest (0, 1, 2, 3), čo sa prejaví na LCD displeji a zázname. 

Zobrazenie kanála 

Zobrazenie kanála 
Záznam kanála 

Meno kanála 
Desatinné miesta 
Jednotky text 
Faktor 

Zobrazenie kanála 
Záznam kanála 
Záznam impulznej 
udalosti 

Meno kanála 
Desatinné miesta 
Jednotky text 
Prevráť vstup 
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Ak je pole zaškrtnuté, kanál sa zobrazuje na LCD displeji. 

Záznam kanála 
bude kanál  zaznamenávaný do dátového súboru. 

Jednotky text 
Zadá sa jednotka pre zaznamenanú hodnotu. Toto textové pole je zadefinované užívateľom. V príklade 
bude kanál“Binary” použitý na monitorovanie zapnutia/vypnutia čerpadla. “Pump” bude zapísané do 
záznamov vždy, keď bude čerpadlo zapnuté. 

Prevráť vstup  
Ak je pole zaškrtnuté, bude hodnota pred zaznamenaním prevrátená.
 
 

25.3.15 Editovanie kanála typu  Napätie zariadenia -“Device voltage”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Popis kanála 
Opisuje typ kanála a zdrojový vstupný modul. 

Meno kanála 
Meno zadané užívateľom pri zadávaní 

POZNÁMKA: Toto meno sa objaví na Flo Series3 LCD displeji ak je označené pole 
Zobrazenie kanála 

Desatinné miesta 
Užívateľ môže vybrať počet desatinných miest (0, 1, 2, 3), čo sa prejaví na LCD displeji a zázname. 

Zobrazenie kanála 
Ak je pole zaškrtnuté, kanál sa zobrazuje na LCD displeji. 

Záznam kanála 
bude kanál  zaznamenávaný do dátového súboru. 

Jednotky text 
Zadá sa jednotka pre zaznamenanú hodnotu. Toto textové pole je zadefinované užívateľom. 
 
 
 
 
 

 

Popis kanála 
Meno kanála 
Desatinné miesta 
Jednotky text 

Zobrazenie kanála 
Záznam kanála 
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26.0 Konfigurácia výstupov

 
 
Z hlavného dialógového okna "Nastavenie zariadenia" / 
„Device Settings“ kliknite na tlačidlo "Konfigurovať 
výstupy" / “Configure outputs”  a objaví sa dialógové 
okno tlačidlo "Konfigurovať výstupy" / “Configure 
outputs”. 
 

 

 

 

 

26.1 Pridanie výstupov
 
 
Z dialógového okna "Konfigurovať výstupy" / “Configure outputs” kliknite na 
"Pridať" / „Add“ a "Vyberte typ výstupu" / „Select output type“. 

 

 
 
 
 
 

26.1.1 Pridanie a 4-20mA výstupu 
1. Z dialógového okna "Vyberte typ výstupu" / „Select output type“ zvýraznenite 
"4 .. 20 mA out" a kliknite na tlačidlo "Pokračovať" / „Continue“. Zobrazí 
sa"Vyberte typ výstupu" / „Select output type“. 
2. Vyberte “4..20mA výstup #X” / “4..20mA output #X”, ktorý si želáte použiť 
a stlačte „Ďalej“ / „Continue“. Zobrazí sa okno „Vyberte zdrojový kanál“ / 
„Select source channel“. 
 
 
 
 
 
3. Zvoľte "Kanál" / „Channel“ z rozbaľovacieho zoznamu, ktorý chcete ako 
výstup. V tomto príklade bude výstup kanál s názvom "Prietok" / „Flow rate“ z 
"I/O modul @ 2" na "4 .. 20mA # 1". Kliknite na "Pokračovať" / „Continue“ 
pre dokončenie nového výstupu. Opätovne sa zobrazí okno "Konfigurovať 
výstupy" / “Configure outputs” s novým uvedených výstupom. 
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Poznámka: Iba kanály, ktoré sú vhodné pre výstup ako 4-20mA úmerné prúdu budú k 
dispozícii pre výber  

 

 

26.1.2 Pridanie impulzného výstupu 
1. Z dialógového okna  "Vyberte typ výstupu" / „Select output type“ 
zvýraznenite "Pulse out" a kliknite na tlačidlo "Pokračovať" / „Continue“. 
Zobrazí sa "Vyberte výstup" / „Select output“. 
 
 

 
2. Zvoľte "Digitálny výstup # X" / „Digital outpit #X“, ktorý chcete používať a 
kliknite na tlačidlo "Pokračovať" / „Continue“. " Zobrazí sa okno „Vyberte 
zdrojový kanál“ / „Select source channel“. 

 
 
 
 
 
 
3. Zvoľte „Kanál / "Channel" z rozbaľovacieho zoznamu, ktorý chcete ako 
výstup. V tomto príklade kanál s názvom "Total" bude ako výstup z "I/O 
modul @ 2" na "Digitálny výstup # 1". Kliknite na “Pokračovať“ / 
"Continue" ku pridaniu nového výstupu. Opätovne sa zobrazí okno 
"Konfigurovať výstupy" / “Configure outputs” s novým uvedených výstupom. 
 

POZNÁMKA: Iba kanály, ktoré sú vhodné pre "impulzný" výstup budú k dispozícii pre výber  
 

 
 

26.2 Editácia výstupov
 

UPOZORNENIE: Všetky nastavené výstupné kanály musia byť editované 
pred spustením Flo Series3. Editácia kanála/ov umožňuje aby boli 
správne konfiguračné informácie odoslané do správcu modulu. 

Z hlavného dialógového okna "Nastavenie zariadenia" / „Device settings“ kliknite na tlačidlo 
"Konfigurovať výstupy" / „Configure outputs“ a zobrazí sa dialógové okno "Nastavenie výstupov" / 
„Configure outputs“. 
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1. Zvýraznite kanál, ktorý chcete upraviť a kliknite na tlačidlo "Upraviť" / „Edit“. Zobrazí sa dialógové 
okno "Upraviť výstup" / „Edit output“. 
2. Upravte nastavenia v "Upraviť výstup" / „Edit output“ tak, aby Vám to vyhovovalo podľa odporúčaní 
na nasledujúcej strane. Kliknutím na tlačidlo "Použiť" / „Apply“ pre uloženie nastavení a vrátite sa do 
"Nastavenie výstupov" / „Configure outputs“. 
 

Odstránenie výstupov 
Z "Nastavenie výstupov" / „Configure outputs“ zvýraznite „Výstup“ / "Output", ktorý chcete odstrániť 
a kliknite na tlačidlo "Odobrať" / „Remove“. Budete vyzvaní na potvrdenie odstránenia. 
 

 

26.2.1  Úprava  4-20mA výstupu
 
 
                                                                                                                                  Priemerovanie
                                            Hodnota pre 4mA
 
                                           Hodnota pre 20mA

 
Hodnota na 4mA 
Hodnota „Zdroj“ /"Source" kanála, v ktorom bude nastavený "4-20mA výstup " / “4-20mA output” na 
4 mA. 

Hodnota na 20mA 
Hodnota „Zdroj“ /"Source" kanála, v ktorom bude nastavený "4-20mA výstup " / “4-20mA output” na 
20 mA. 

Priemerovanie 
Užívateľ si môže zvoliť  vložiť priemernú hodnotu na "výstup 4-20mA" zaškrtnutím políčka. Pri 
zaškrknutí "4-20mA výstup" sa aktualizuje len v intervale záznamu ináč je aktualizovaný po každom 
intervale merania. V prípade intervalu merania kratšom než interval záznamu bude "výstup 4-20mA" 
priemer týchto hodnôt vypočítaných v intervale merania. 
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Kliknite na tlačidlo "Použiť" / „Apply“ pre uloženie nastavení a potom kliknite na tlačidlo 
„Ukončiť“ / "Exit" pre návrat do ""Nastavenie výstupov" / „Configure outputs“. 
 

26.2.2  Úprava impulzného výstupu
 
 

 
Objemový prírastok

 
 

Objemový prírastok 
Čiastková hodnota, pri ktorej bude odoslaný impulz. Vo vyššie uvedenom príklade, bude impulz  odoslaný 
vždy, keď sa nazbiera hodnota 10 Megalitrov.  

POZNÁMKA: Môže byť zaslaných maximálne 10 impulzov za sekundu za interval merania. 
Napríklad, počas meracieho intervalu troch minút (180 sekúnd) môže byť odoslaných 

maximálne 1.800 pulzov. Ak Flo Series3 nezašle všetky impulzy do doby ďalšieho merania, 
impulzy BUDÚ stratené.  
 
 

Kliknite na tlačidlo "Použiť" / „Apply“ pre uloženie nastavení a potom kliknite na tlačidlo 
„Ukončiť“ / "Exit" pre návrat do ""Nastavenie výstupov" / „Configure outputs“. 

 

28.0 O údajoch v reálnom čase 

Prístroje MACE Flo-Series merajú priemernú  rýchlosť prúdenia pomocou ultrazvukovej  Dopplerovej 
technológie.  Pohyb akejkoľvek  častice v prúdiacej vode, schopnej akustického odrazu, môže  spôsobiť 
odraz a tým i Dopplerov posun.  Časticce so schopnosťou acoustického odrazu sú: 
• Rozpustené pevné látky; 
• Bubliny, víry a vlny; 
• Väčšie častice, ako sú piesok, kamienky a listy. 
V programe  FloCom+, môže zobraziť užívateľ graf spectra rýchlostí nameraných senzorom v reálnom 
čase.  Histogram tvorí zloženie spektra rýchlostí prúdenia a ďalších faktorov, ktoré budú objasnené nižšie. 
• Graf je 2 rozmerný (X-Y). 
• Os X reprezentuje rýchlosť (rozsah je zadaný užívateľom). 
• Os Y (vertikálna) je sila signálu obdržaná z elektroniky pre každú časť rýchlostného spektra. 
• Na zložení grafu sa podieľa niekoľko tisíc datových bodov.   
Prístroje MACE Flo-Series  merajú niekoľko tisíc datových bodov a počítajú priemernú rýchlosť. Prietok je 
potom vypočítaný vzorcom 

  Q=V x A 
  kde: Q= Prietok, V= Rýchlosť prúdenia and A= Plocha prierezu. 
Užívatelia prístrojov MACE Flo-Series majú možnosť stanoviť na základe grafu rozdelenia rýchlostí v 
reálnom čase určiť správnu polohu senzora merania rýchlosti pri dosiahnutí optimálneho tvaru grafu a sily 
signálu.  Nasledovný graf bol zaznamenaný pri plnom zavlažovacom potrubí. Pri skutočných podmienkach 
merania môžu tvar spectra ovplyvňovať viaceré factory bez vlyvu na činnosť alebo presnosť merania 
rýchlosti. 
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Pri poznaní týchto  faktorov a určitej skúsenosti môže užívateľ nastaviť polohu senzora a nastavenia 
systému tak,  aby v čo najväčšej miere eliminoval neprizdnivé vplyvy na presnosť vypočítanej priemernej 
rýchlosti. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faktory ovplyvňujúce rýchlostný senzor 
V prúdiacej vode je obyčajne prítomných viac rôznych zložiek rýchlostí, najmä v turbulentnej vode, kde 
efekt vírov a okrajových vrstiev spôsobuje histogram rozdelenia rýchlostí, ktorý sa javí rozbitý, ako je to na 
obrázku dole. Napriek tomu majú prístroje MACE Flo-Series silný nástroj vo výpočtovom algoritme 
spracovania signálu, ktorý vie spoľahlivo stanoviť priemernú rýchlosť prúdu aj z takýchto signálov. 

 
Ak užívateľ dostáva takéto “rozbité” údaje ako v grafe hore, môže sa pokúsiť sensor jemne posunúť s 
cieľom vylepšenia diagramu. 
Ďalej by sa mal užívateľ presvedčiť, či pred čelom senzora nie je usadená drť, alebo niečo podobné. Ak 
nie je pozorovaná žiadna prekážka a zmena polohy senzora nevylepší údaje, treba sa presvedčiť, či 
senzor pracuje správne  a zobrazené údaje sú výsledkom pôsobenia meracieho miesta.  
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Ak sú meraním získané údaje ako v grafe hore, užívateľ by sa mal presvedčiť, či pred čelom senzora nie 
je usadená prekážka alebo alebo niečo podobné. Ak nie je pozorovaná žiadna prekážka a zmena polohy 
senzora nevylepší údaje, meracie miesto nie je vhodné na meranie rýchlosti prúdenia Dopplerovou 
metódou. 
Sila signálu prijatím odrazov je v diagramoch reálneho času funkciou existencie počtu čiastočiek, 
pohybujúcich sav o vode. Z tohoto dôvodu neznamená jeho nízka sila zlé odpočítanie rýchlosti. Aj 
relatívne málo čiastočiek môže poskytnúť odraz pre presné odčítanie rýchlosti. Okrem toho má zvyčajne 
histogram so širokou základňou zvyčajne tendenciu k jeho menšej sile na vrchole. V meracích miestach, 
kde sa predpokladá menší výskyt odrazových častíc, pomôže rozšírenie časovej periódy prístroja MACE 
Flo-Series pre odčítanie meraní (viď. Doba integrácie, časť 25.3.1). 
Vo všeobecnosti, ak má spektrum nízku silu signálu, ale poskytuje konsistenté čítanie rýchlosti, meranie je 
pravdepodobne presné.  Keď má však spektrum nízku silu signálu a dáva aj nekonzistentné čítania 
rýchlosti, meracie miesto nie je vhodné na meranie rýchlosti prúdenia Dopplerovou metódou. 
Značne rozbité signály, ako na prechádzajúcom diagrame, môžu byť výsledkom zasahovania usadenín a 
drte do merania. V miestach s predpokladom tvorby usadenín treba sensor montovať do vyššej polohy. V 
plných potrubiach sa vždy odporúča montovať príložný alebo vŕtaný senzor zo strany potrubia a vyhnúť sa 
tak pôsobeniu sedimentov. 
Podobne aj v čiastočne naplnených  potrubiach je vhodné montovať senzor odsunutý od dna potrubia. 
Úmerne k tomuto posunu je treba posunúť aj čítanie merania hĺbky. 
Pokrývanie senzora riasami a iným materiálom, rozpusteným vo vode nemá za následok presnosť 
odčítania rýchlosti z dôvodu, že tieto materially vykazujú rovnakú rýchlosť zvuku ako voda.  
Prístroje MACE Flo-Series obsahujú niekoľko nástrojov na predídenie anomálií v odčítaných údajoch, 
spôsobených : podvodným životom (ryby, rastlinky, male organizmy); povrchové vlnenie (spôsobené 
turbulenciou alebo vetrom); a šum v pozadí.   
Je treba mať vždy na pamäti, že nastavenia prístroja môžu silno ovplyvniť zobrazené údaje. Preto treba 
vždy dbať aj na správne nastavenie pred začatím prezerania údajov v reálnom čase.  
 

29.0 Údaje v reálnom čase

V prechodnom dialógovom boxe Nastavenie zariadenia - “Device settings”   sa 
nachádzajú funkcie diagnostiky v reálnom čase : Kontrola Dopplerovho senzora 
“Doppler sensor check” a Meranie a zobrazenie - “Measure and Display” . 
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Kontrola Dopplerovho senzora 
1. Kliknite na  “Doppler sensor check” a otvorí sa dialógový box Údaje v reálnom čase MACE Dopplera 
- “MACE Doppler real time data”. 
2. Vyznačte kanál, ktorý hodláte sledovať a kliknite na “Display” a otvorí sa 
Zobrazenie v reálnom čase - “Real time display”. 
3.Ak si želáte uložiť zobrazený graf do súboru, zaškrtnite pole Nahraj údaje do 
súboru - “Save data to file” . 
4. Kliknite “Start” na započatie meraní.  
Ak se zaškrtli “Save data to file” , zjaví sa Windows®  dialógový boxNahraj 
ako“Save As”. Nahrajte súbor do vybranej lokality a merania Dopplerom započnú 
. 
5. Ak ste prezreli/nahrali dostatočný počet grafov, kliknite “Stop” na zastavenie meraní a “Exit”  na 
návrat k hlavnému menu.
 
 

Meranie a zobrazenie 
1. Kliknite na  “Measure and display” ,potom “Start” na zobrazenie 
súčasných hodnôt kanála . 
2. Kliknite na  “Stop” potom ”Close” k návratu do hlavného menu.
 
 

 

 

30.0 Štart/Stop zariadenia

Keď je Flo Series3  zkonfigurovaný a otestovaný, je pripravený k meraniu a záznamu. 

VAROVANIE – ak zariadenie  NEBOLO naštartované, meranie NEBUDE vykonávané
 

 
 
Z hlavného menu kliknite na Štart zariadenia - “Start device” a na otázku Ste si istý?- 
“Are you sure?” kliknite  Ano-“Yes” a zariadenie začne merať. V hlavnom menu sa 
položka “Start Device”  zmení na Zastavenie zariadenia -“Stop device”.
 
Na vykonanie zmien v nastavení musí byť prístroj Flo Series3 zastavený. 
Z hlavného menu kliknite na Zastavenie zariadenia “Stop device” a na otázku Ste si 
istý? “Are you sure?” kliknite  Ano- “Yes” a meranie sa zastaví.  V hlavnom menu 
sa položka “Stop Device” zmení na “Start device” .
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31.0 Odpojenie

Z hlavného menu kliknite na  Odpojenie -“Disconnect” a na otázku Ste si istý? 
“Are you sure?” kliknite  Ano- “Yes” a jednotka sa odpojí. Kliknite na 
“File>Exit” na vypnutie FloCom+.
 
 

VAROVANIE – Kým nie je  FloCom+ odpojený od jednotky,  z batérie je čerpaný zvýšený prúd 
 

 

32.0  Prezeranie údajov pretečeného množstva

 
Z hlavného menu kliknite na Prezeranie celkových množstiev- “View 
totals” a objaví sa dialógové okno Pretečené množstvá “Flow volume 
totals” .
 
 
Tento dialógový box zobrazuje zoznam všetkých kanálov s pretečenými 
množstvami a ich hodnoty s jednotkami.
 
Ak nie je Flo Series3 naštartovaný, je tlačidlo “Set/Reset”  aktívne a čítanie množstva môže byť menené. 

Veľmi sa doporučuje stiahnuť zaznamenané údaje  PRED vynulovaním pretečeného 
množstva.

 
 
 
1. Vyznačte kanál, ktorý chcete mazať kliknutím na jeho meno. 
2. Kliknite na tlačidlo “Set/Reset” a objaví sa dialógový box Zadaj 
celkovú hodnotu - “Set total value”.
 
3. Vložte Nová hodnota - “New value” do príslušného poľa a kliknite 
Zadaj hodnotu - “Set value”.  V dialógovom boxe Pretečené množstvá - 
“Flow volume totals” sa už bude zobrazovať táto nova hodnota.
 
 
 
 

 
Presvedčite sa, či zadaná hodnota je SPRÁVNA 

4. Ak nebol prístroj  Flo Series3 zastavený, tlačidlo “Set/Reset” je neprístupné - šedé. 
5. Na obdržanie najnovších údajov počas činnosti prístroja stlačte Občerstviť - “Refresh”.
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33.0  Nahrávanie uložených údajov

Zo štartovacej obrazovky kliknite na Spojenie>Priame- “Connect 
>Direct” na zobrazenie hlavného menu. 
Zvoľte Nahrávanie - “Download” na započatie procesu 
nahrávania.  
Objaví sa dialógový box pre nahratie súboru. Primárne je 
poskytnutý názov súboru ako ID jednotka. Primárna adresa 
uloženia je  adresa predošlého  uloženia. 
Kliknite “OK” na započatie procesu.  Dialógový box Nahrávanie- 
“download” ukáže veľkosť uložených údajov v jednotke a dátum 
prvého dostupného záznamu. Aj nie je počiatočný datum 
zmenený, alebo je zadaný skorší dátum ako prvý dostupný, budú prenesené všetky údaje. Inak budú 
prenesené iba údaje od času/dátumu uvedeného v políčkach Nahraj od-“Download from”.  
Kliknite Započatie nahrávania -“Start download” pre jeho vykonanie.
 
 

34.0  Prezeranie uloženého súboru dát

 
Táto funkcia je dosiahnuteľná cez menu Súbor - “File”  a následnej voľbe Prezri nahraný súbor -“View 
download file” . Menu Súbor “File” je dostupné iba v stave odpojenia od Flo Series3.   

Otvorenie súboru 
Na úvod sa objaví výzva na otvorenie súboru. Ak bol nahratý súbor počas súčasnej práce, je ponúknuté 
meno tohoto súboru. Pri výbere Otvor-“Open” je predmetný súbor otvorený a v prípade úspešného 
otvorenia sú údaje zobrazené ako text.  Pri opakovaní procesu načítavania údajov môžu byť volené  
ďalšie rozličné   mená súborov “File”. 
 

Prehľad štruktúry súboru 
 
Panel umožňuje užívateľovi rýchlu navigáciu cez datum a čas. Kliknutím na “+” pri príslušnom dátume sa 
rozbalia údaje  časových značiek meraní. Kliknutím na želaný čas sa údaje automaticky vyrolujú až k 
tomuto záznamu.
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Údaje v hlavičke súboru 
 
Na začiatku každého dátového súboru sú zobrazené nasledovné informácie: 
• Verzia programu FloCom+ použitá pri nahrávaní súboru ; 
• Čas a datum nahrania do PC; 
• Typ zariadenie, napríklad AgriFlo, FloPro  alebo HydroMace3000; 
• Sériové číslo modulu elekroniky; 
• Verzia inštalovaného firmware elektronického modulu; 
• Čas a datum hodín v elektronickom module ; 
• Stav batérie a nabíjania (napätie) elektronického modulu; 
• Počet nahrávaných kanálov; 
• Názvy nahrávaných kanálov; 
• Meracie jednotky pre každý nahrávaný kanál; 
• ‘Body’  - počet datových riadkov v nahranom súbore; 
• ‘Interval’ – čas v sekundách medzi jednotlivými záznamami (interval záznamu). 

Stavové hlásenia 
Stavové  hlásenia sú vyznačené hviezdičkou (*) priamo za časovou značkou.Napríklad v stiahnutom 

Časový strom Hlavička 

Stavové hlásenie 

Časová značka údajov 

Koniec súboru 
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súbore na predošlej strane je stavové hlásenie, upozorňujúce na štart jednotky.  
 

 
 

POZNÁMKA: Pre úplný zoznam stavových hlásení pozri tabuľku na konci kapitoly 
 

Časové značky údajov 
V každej časoívej značke sú zaznamenané datum a čas značky. V príklade sú údaje dátumu a času 
nasledovaníé údajmi 5-ich nakonfigurovaných kanálov:  Hĺbka, Prietok, Celkové pretečené množstvo, 
Celkové pretečené impulzné mnopžstvo  a Stav čerpadla. 
 

Koniec súboru 
Koniec súboru je označený ako ‘Download End’, nasledovaný dátumom a časom.
 

Tabuľka stavových hlásení
 
Stavové hlásenie              Popis 
Unit started                            Zariadenie bolo naštartované 
Unit stopped                          Zariadenie bolo Zastavené 
No external power                 Bez externého napájania. Pri solárnom paneli pri západe slnka. 
External power restored        Externého napájanie bolo obnovené. Pri solárnom paneli pri východe slnka. 
Low Battery                           Čas, pri ktorom napätie batérie kleslo pod 11.5V 
Battery normal                       Čas, pri ktorom napätie batérie vzrástlo nad 11.5V 
Flat battery condition             Napätie batérie v čase nahrávania je  pod 10V 
Battery was flat                      Napätie batérie bolo pod 10V 
Sensor not detected              MACE Doppler senzor nebol pripojený 
Sensor error                          MACE Doppler/vstupno/výstupný modul nepripojený 
Device reset #0                     Vyskytol sa reset napájania 
TOD clock error                     Chyba čítania hodín času dňa  
Pulse event                            Príchod impulzu zo stavového kanála 
Status change                        Zmena hodnoty kanála stavu  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



98 

Príloha A – Koeficienty žľabov/priepadov

 
V- priepady 
    
θ, stupne Ce  kh, m 
30          0.586 0.0021 
45           0.58 0.0015 
60          0.577 0.0012
 
Parshallov žľab 
    
 Šírka    C  n  
1-inch 0.0604 1.55 
2-inch 0.1207 1.55 
3-inch 0.1771 1.55 
6-inch 0.381 1.58 
9-inch 0.535 1.53 
1-ft 0.705 1.55 
1.5-ft 1.067 1.55 
2-ft 1.429 1.55 
3-ft 2.19 1.57 
4-ft 2.96 1.58 
5-ft 3.75 1.59 
6-ft 4.49 1.59 
7-ft 5.31 1.6 
8-ft 6.14 1.61 
10-ft 7.46 1.6 
12-ft 8.86 1.6 
15-ft 10.96 1.6 
20-ft 14.45 1.6 
25-ft 17.94 1.6 
30-ft 21.4 1.6 
40-ft 28.4 1.6 
50-ft      35.4 1.6
 


