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1.  Charakteristika prietokomera FloSonic 

Prietokomer FloSonic je určený pre meranie a záznam prietoku voľných hladín 
prostredníctvom otvorených žlabov, priepadov a pod. K vyhodnocovacej jednotke je možné 
pripojiť 4 ľubovoľné meracie senzory s výstupom 4-20 mA.  

Vlastnosti vyhodnocovacej jednotky 

 Okamžitý prietok je počítavaný cez Q/h prevodové tabuľky. Q/h tabuľky sú nahrané 
vo formáte .csv v pamäti FLASH procesora, ktorá je nezávislá na napájaní. 

 FloSonic  je v prevedení  IP67 v plastovej skrinke určenej pre montáž na stenu alebo 
do rozvádzača. 

 Predný panel prístroja je osadený podsvieteným displejom LCD, který má  4 riadky 
po 20 znakov. 

 Ovládanie sa vykonáva web rozhraním zabudovaným v prístroji, pripojenie PC cez 
WiFi alebo Ethernet. 

 FloSonic je napájaný striedavým napätím 100-230 V 50/60 Hz, 0,2 A alebo 12 VDC. 
 Pre displej vyhodnocovacej jednotky je možné nastaviť názvy parametrov v 

ľubovoľnom jazyku ( iba latinka bez diakritiky). 
 záznamník  má kapacitu 512 MB pre záznamy prietokov, ktorá postačuje na niekoľko 

rokov záznamov pri intervale záznamu prietokov 10 sekúnd. 
 FloSonic disponuje 4x analógovými vstupmi 4..20mA pre pripojenie meracích 

senzorov, má 2 x analógový výstup 4..20mA a 2ximpulzný výstup relé pre zaradenie 
meradla  do iných systémov. 

 Komunikačné rozhrania: RS485, Ethernet, Wifi, voliteľne Sigfox IoT 
 Priemyselné komunikačné protokoly: ModBus® RTU, ModBus® TCP 

 

2. Technické údaje elektroniky FloSonic 

Skrinka  Plast,170 x 120 x 55 mm, IP67, 4 priechodky PG7 

Rozsah teplôt -25 .. 70°C 

LCD display 65 x 25 mm alfanumerický,4 riadky, 20 znakov na riadok 

Podsvietenie LED  biela 

Napájanie AC AC 100..240V / 50 .. 60Hz 
Spotreba: 5.0 W  
 

Napájanie DC  Externe: Akumulátor 12V 
Spotreba:  

max 150mA bez snímačov +50 mA / pre senzor 4..20mA / 24V 

 

RTC batéria Pre napájanie kalendáru a hodín 

Lítiová CR2032, kapacita: 10 rokov 

Vstupy pre snímače 4x anlogový vstup 0/4..20mA 

Pripojenie snímačov Pasívne 2-vodičové 24V / 4..20mA 



4 

 

 

3. Popis hlavných časti FloSonic 

3.1. Procesor, pamäť a hodiny 

FloSonic má zabudovaný vysokovýkonný 32bit procesor zo samostatnou 64bit aritmetickou 
jednotkou. Firmware a konfiguráciu je možné nahrať cez web rozhranie. 

FloSonic obsahuje dve samostatné pamäte flash, programovú a dátovú. 

V programovej pamäti flash sú umiestnené: 

 Firmware prístroja. 
 Všetky nastavenia prístroja. 
 Prevodové tabuľky hladin na prietok. 
 Jazykové mutácie – reťazce zobrazované na LCD. 

 

V dátovej pamäti flash sú umiestnené: 

 Počítadlá denných hodnôt 
 Počítadlá hodnôt total 
 História meraných hodnôt 
 História počítaných hodnôt 

Pamäť udržuje údaje bez potreby napájania. 

Aktuálny čas a datum prístroja je preberaný zo zabudovaného obvodu RTC. 

Obvod aktuálneho času je zálohovaný batériou CR2032 , kapacita postačuje na 10 rokov. 
Batéria je vymeniteľná užívateľom. 

 

 

Rozlíšenie 4x 62-bit sigma / delta ADC prevodník 

Max  chyba +/- 1 bit  

Prúdové výstupy 2x   4..20 mA, rozlíšenie12 bit, max. 5V 

Prepäťová ochrana  28 V Unipolar Transil 1kA 

Impulzné výstupy 2x  spínacie relé 125 V / 500 mA 

Funkcie 1. Impulzy pretečeného množstva 
2. ALARM stavy s nastavením hysterézioe 

Ochrana Varistor 250V AC 

Komunikačné rozhrania RS485 
Ethernet 
Wifi 
voliteľne Sigfox IoT, GSM Heracles 

Priemyselné protokoly ModBus® RTU,  ModBus® TCP 

Oddelenie Galvanicky oddelené prúdové a digitálne výstupy 

Procesor iMX 6UL – ARM Cortex-A7, RAM 512 MB,  programová flash 512 MB, 
dátová flash 512 MB   
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3.2. Doska elektroniky  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  Vstupy a výstupy 

4.1. Analógové vstupy ( meracie senzory) 
FloSonic disponuje 4 vstupnými kanálmi pre snímače hladiny s výstupom 0..20mA resp. 
4..20mA.Je možné použiť 2-vodičové snímače hladiny. Napájanie pre snímače 24V je 
zabezpečené z FloSonic.Vstupný prúdový snímací odpor má hodnotu 150 Ohm. Napätie na 
snímacom odpore je merané 12-bitovým A/D prevodníkom. Perióda vzorkovania je 1 sek. 

 

Vstupy 0/4-20 mA     4        3         2       1    
 
 

2x výstup 
4-20 mA 

Impulzný 
výstup  
relé 2x 

napájanie 
12V DC 

doska IoT 

(SIGFOX) 

Ethernet 
konektor 

WiFi 
LCD display 

MODBUS 
RS485 

Napájanie  100-
240V 50/60Hz 
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4.2. Prúdové výstupy 4-20 mA 
FloSonic má štandardne zabudované 2x analógové výstupy 4..20 mA,  

Výstup je možné prepnúť na jednu z funkcií: 
 Výstupný prúd reprezentuje údaj výšky hladiny 
 Výstupný prúd reprezentuje údaj prietoku 
 Výstup neaktívny 

Pre prúdové výstupy je použitý 12bit DAC prevodník. Maximálne napätie generované 
prúdovým výstupom je 9,5V. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3. Impulzné výstupy 
FloSonic má štandardne zabudované 2 impulzné výstupy - relé max 125V / 0,5A 
Každý impulzný výstup môže poskytnúť informáciu o ľubovoľnom vstupe. 
Impulzný výstup môže poskytnúť 3 typy informácie: 

 Impulzný výstup pretečeného množstva, napr: 1 impulz = 1m3 
 Impulzný výstup sa zapne ak je hladina vyššia ako nastavená hranica 
 Impulzný výstup sa zapne ak je hladina nižšia ako nastavená hranica 
 Impulzný výstup sa zapne ak je počítaná hodnota prietoku vyššia ako nastavená 

hranica 
 Impulzný výstup sa zapne ak je počítaná hodnota prietoku nižšia ako nastavená 

hranica 
Pre voľby 2 až 5 je možné nastaviť v %  aj parameter hysterézie – zóny, v ktorej impulzný 
výstup ostane v zopnutom stave pri návrate späť. 
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4.4 Rozhranie RS-485 s ModBus® RTU  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.1.Komunikačné parametre rozhrania 
 

Parameter Hodnota 

Modbus adresa nastaviteľná 

Baudová rýchlosť [bps] nastaviteľná: 300 – 115200 bps 

Parita nastaviteľná: žiadna, párna, nepárna 

Počet data-bitov 8 

Počet stop-bitov 1 

4.4.2. Mapa registrov 
Adresy registrov sú udávané ako referencie, teda najnižšia adresa je 1. Pri 

konfigurácii modbus mastera, ktorý registre adresuje od 0, je teda treba od referencie 
jednotku odčítať. Hodnoty ktoré sa rozprestierajú cez viacero susedných registrov sú 
uložené v tvare little endian. 

Registre analógových vstupov 

Veličiny každého kanála začínajú na bázovej adrese 100 * <číslo-kanála>, kde <číslo-
kanála> nadobúda hodnoty 0, 1, 2, 3. V nasledujúcej tabuľke sú udané len posuny voči 
tejto bázovej adrese, ktoré sú pre všetky kanály zhodné. 

 

 

 

 

 



8 

Veličina Druh 
registra 

Dátový typ Posun Počet registrov Prístup 

Hladina Holding ieee-754 float 1 2 read-only 

Prietok Holding ieee-754 float 3 2 read-only 

Objem Holding ieee-754 double 5 4 read-only 

Denný objem Holding ieee-754 double 9 4 read-only 

  

Registre digitálnych výstupov 

Ak digitálny výstup nemá priradenú inú funkciu, je možné ho nastaviť pomocou zápisu cez 
modbus. 

Veličina Druh 
registra 

Dátový typ Začiatok Počet registrov Prístup 

Výstup 1 Coil Boolean 401 1 read-write 

Výstup 2 Coil Boolean 402 1 read-write 

 

Registre analógových výstupov 

Ak analógový výstup nemá priradenú inú funkciu, je možné ho nastaviť pomocou zápisu cez 
modbus. 

Veličina Druh 
registra 

Dátový typ Začiatok Počet registrov Prístup 

Výstup 1 Holding ieee-754 float 451 2 read-write 

Výstup 2 Holding ieee-754 float 452 2 read-write 

 

5. Práca s jednotkou  FloSonic   

5.1. Postup nastavenia jednotky FloSonic a stiahnutia údajov 
 

4 kroky pre nastavenie FloSonic : 

1. Pripravte  2 stĺpcový textový  súbor  *.csv , reprezentujúci vzťah hladiny a prietoku 
pomocou tabuľkového procesora ( napr. MS Excell), alebo programu FlowCalc (pozri 
Kapitola 6) vo Vašom počítači.  

 
2. Pripojte FloSonic Vášmu počítaču cez WiFi  ( flosonic2, adresa 192.168.50.1) alebo 

pomocou Ethernet kábla ( adresa 192.168.0.254). Pomocou web prehliadača ( napr. 
Chrome) sa pripojte na web rozhranie prístroja zadaním uvedených adries. 

 
3. Po zadaní mena/hesla vykonajte z PC nastavenie všetkých parametrov ( pozri 

kapitola 5.3). 
4. Nainštalujte a pripojte senzor/senzory (pozri Kapitola 6). 
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2 kroky  pre stiahnutie údajov z FloSonic : 

1. Pripojte FloSonic Vášmu počítaču cez WiFi  ( flosonic2, adresa 192.168.50.1) alebo 
pomocou Ethernet kábla ( adresa 192.168.0.254). Pomocou web prehliadača ( napr. 
Chrome) sa pripojte na web rozhranie prístroja zadaním uvedených adries. 

 
2. Stiahnite do PC údaje – nie je potrebné zadávať meno/heslo ( pozri kapitola 5.3). 

5.2. Displej prietokomera FloSonic  
 

Podsvietený displej zobrazuje 4 riadky po 20 znakoch. Názvy jednotlivých kanálov, 
označenie zobrazených parametrov,  zvolené jednotky a počet desatinných miest sa 
zobrazujú na displeji podľa nastavenia. Prvý riadok na displeji so zobrazením názvu kanála 
sa po uplynutí 5 s prepne na 3 s na zobrazenie aktuálneho dátumu a času: 
 

 
 
 Aktívne kanály sa na displeji prepínajú v 8 sekundových intervaloch. Ak nie je k aktívnemu 
kanálu pripojený senzor, zobrazí sa za označením parametra výkričník „ ! “. Zadávaním 
kladných hodnôt ofsetu/posunu hladiny je možné simulovať prietoky aj bez pripojenia 
senzora: 
 

 
 

5.3. Programovanie prietokomera FloSonic  

  Popis web rozhrania 
Po pripojení FloSonic k počítaču cez WiFi  ( flosonic2, adresa 192.168.50.1) alebo pomocou 
Ethernet kábla ( adresa 192.168.0.254) sa pomocou web prehliadača ( napr. Chrome)  
pripojte na web rozhranie prístroja zadaním uvedených adries. Objaví sa vstupná obrazovka 
web rozhrania FloSonic. 
FloSonic – vstup do Hlavného menu prístroja 
System configuration – vstup do systémovej konfigurácie – nastavenie prístupových hesiel, 
komunikácie atď. ( je nutné zadanie privilegovaného mena/hesla). 
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5.3.1. Hlavné menu 

 
Digital outputs - nastavenie impulzných výstupov ( je nutné zadanie neprivilegovaného 
mena/hesla). 
Analog outputs -  nastavenie analógových výstupov ( je nutné zadanie neprivilegovaného 
mena/hesla). 
Measured values – zobrazenie meraných hodnôt. 
Export CSV – stiahnutie záznamov nameraných údajov. 
General – vykonanie všeobecných nastavení merania a parametrov ModBus® RTU ( je 
nutné zadanie neprivilegovaného mena/hesla). 
Channel- nastavenie jednotlivých meracích kanálov ( je nutné zadanie privilegovaného 
mena/hesla). 
Tables – vkladanie prepočtových h/Q tabuliek do prístroja ( je nutné zadanie privilegovaného 
mena/hesla). 
 
Save configuration – nahranie zvolenej konfigurácie do pamäte meradla ( je nutné zadanie 
privilegovaného mena/hesla). 
Backup configuration – nahratie konfigurácie z meradla do PC (súbor configuration .json) 
Restore configuration – nastavenie konfigurácie z PC do web rozhrania  
Load default configuration - nastavenie štandardnej konfigurácie z PC do web rozhrania 
Display Events – zobrazí sa datum vykonania kalibračných a konfiguračných zmien a 
osoba, ktorá ich vykonala. 
Clear history – vymazanie totalizérov a záznamníkov z pamäte meradla ( je nutné zadanie 
privilegovaného mena/hesla). 
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5.3.2. Menu Digital outputs  

Nastavenie impulzných výstupov ( je nutné zadanie neprivilegovaného mena/hesla). 
 

 

Tap to disable channel -  zfunčnenie / znefunkčnenie  kanála impulzného výstupu  

Source channel – výber meraného kanála 

Function-  zvoľte      
                    Total   výstup sa používa ako počítadlo pre total 
Pulses per Unit -  hodnota násobiteľa impulzov 
 (napr. 1.0 je 1 impulz na 1m3 (ak je total v m3), 10.0  je 10 impulzov na 1m3, 0.1  je 1 
impulz na 10.0 m3 atď.) 
 
                       Level >     relé sa zopne, ak je hodnota hladiny > Reference value 
                       Level <     relé sa zopne, ak je hodnota hladiny <  Reference value 
                       Flow >      relé sa zopne, ak je hodnota prietoku > Reference value 
                       Flow <      relé sa zopne, ak je hodnota prietoku <  Reference value 

Reference value – hodnota parametra pre zopnutie relé 

Hysteresis - hodnota v % z rozsahu meraného parametra (hladiny alebo  prietoku). Zvoľte 
hodnotu hysterézie (zóny, v ktorej impulzný výstup ostane v zopnutom stave pri návrate 
späť) pre alarmy   
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5.3.3. Menu Analog outputs  

Nastavenie analógových výstupov ( je nutné zadanie neprivilegovaného mena/hesla). 

 
Tap to disable channel -  zfunčnenie / znefunkčnenie  kanála analógového výstupu  

Source channel – výber meraného kanála 

Function-  zvoľte      
             Level  -    dáva prúdový výstup z hodnoty meraného parametra hladiny 
             Flow   -    dáva prúdový výstup z hodnoty počítaného prietoku 
Level/Flow 4 mA (eu low)  – hodnota hladiny/prietoku zodpovedajúca výstupu 4 mA 

Level/Flow 20 mA (eu high)  – hodnota hladiny/prietoku zodpovedajúca výstupu 20 mA 

 

5.3.4. Menu Measured values  
Zobrazenie meraných hodnôt 
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5.3.4. Menu Export CSV  
Zobrazenie  vybratých nameraných údajov a ich nahratie zo záznamníka do súboru *.csv 

 

Channels selection – výber meraného kanála/kanálov  pre súbor *.csv 

Measured values – výber parametrov   pre súbor *.csv 

V dátumových/časových oknách sa vyberie začiatok a koniec záznamu pre graf a súbor 
*.csv. 

Resample - zmena periódy záznamu zápisu nameraných údajov do  v sekundách pre súbor 
*.csv. 
Preview – grafické zobrazenie vybraných uložených údajov podľa .  
 
Dowload CSV – uloženie údajov podľa nastavenia do súboru *.csv v PC.  
 

 
 

 

 

 



14 

 

5.3.5. Menu General  
Základné nastavenie údajov merania a protokolu ModBus® RTU  ( je nutné zadanie 
neprivilegovaného mena/hesla). 

 
 
 
Damping - Zadanie časového intervalu 0-60 s, pre ktorý sa počíta priemer meranej hodnoty. 
Zvyšovanie zadanej hodnoty spôsobuje vyhladzovanie zobrazovania zmien na displeji. 
Archivation period – perióda záznamu zápisu nameraných údajov do záznamníka v 
sekundách  
MODBUS address -  číslo ModBus® RTU adresy – celé číslo 
MODBUS baudrate - voľba  ModBus® RTU rýchlostí pripojenia 
MODBUS parity - voľba  ModBus® RTU parity 
CSV delimiter – voľba oddeľovača v *.csv súboroch- čiarka (,) alebo bodkočiarka (;) 
Sigfox transmition – povolenie ( Enabled ) / Zakázanie ( Disabled ) prenosu nameraných 
údajov IoT sieťou Sigfox. Pri povolení je potrebné vložiť prídavnú IoT kartu. 
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Mqtt provider – povolenie ( Enabled ) / Zakázanie ( Disabled ) prenosu nameraných údajov 
cez GSM Heracles. Pri povolení je potrebné vložiť prídavnú  kartu GSM Heracles a nastaviť 
polia Mqtt broker: flosonic.sk:21220 a Mqtt TX period [min] – interval prenosu v minútach, 
napr. 60 minút. 
 

5.3.6. Menu Channel  
Nastavenie jednotlivých meracích kanálov  ( je nutné zadanie privilegovaného mena/hesla).  

 
 
 
Name - názov kanála –  maximálne 15 znakov, tento text bude zobrazovaný na displeji 
zariadenia.  

Level 4 mA -  hodnota meraného parametra/hladiny zodpovedajúca hodnote 4 mA 

Level 20 mA - hodnota meraného parametra/hladiny zodpovedajúca hodnote 20 mA 

Offset - Nastavenie hodnoty posunu aktuálnej meranej hodnoty (hladina...) pre každý 
meraný kanál.  
 
Príklad: nastavený rozsah senzora hladiny R je 0- 100 cm ( 4-20 mA), s mŕtvou zónou MZ 10 
cm, čo dáva vzdialenosť 110 cm nad dnom kanála. Reálna montážna výška senzora VS  je 
73 cm nad dnom kanála . V tomto prípade je potrebné zadať hodnotu posunu hladiny= -37 
cm (VS- R  - MZ ). 
 
Level title - maximálne 7 znakov, názov meraného  parametra/hladiny, tento text bude 
zobrazovaný na displeji zariadenia a zapísaný do hlavičky v záznamníku. 
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Level unit - fyzikálna jednotka parametra/hladiny, tento text bude zobrazovaný na displeji 
zariadenia a zapísaný do hlavičky v záznamníku. 

Level decimal places – zvoľte (1-6) desatinných miest meraného parametra/hladiny, 
hodnota bude takto zobrazovaná na displeji zariadenia a zapísovaná do  záznamníka. 

h/Q conversion – výber medzi tabuľkou (table) a vzorcom (equation) definujúcich závislosť 
prietoku Q na výške hladiny h. 

equation – zadanie parametrov do rovnice vzťahu medzi prietokom Q a výškou hladiny h vo 
zvolených jednotkách:  Q= k(h-p)e 

table – výber prepočítavacej tabuľky z hladiny na prietok z tabuliek vo formáte *.csv, 
uložených do pamäte zariadenia. 

Flow title - maximálne 7 znakov , názov počítaného parametra prietoku, tento text bude 
zobrazovaný na displeji zariadenia a zapísaný do hlavičky zapísaný do hlavičky 
v záznamníku. 

Flow unit - fyzikálna jednotka vypočítaného parametra prietoku, tento text bude 
zobrazovaný na displeji zariadenia a zapísaný do hlavičky do hlavičky v záznamníku. 

Flow decimal places – zvoľte (1-6) desatinných miest parametra prietoku, hodnota bude 
takto zobrazovaná na displeji zariadenia a zapísovaná do  záznamníka. 

Time divisor – celé číslo reprezentujúce časovú bázu parametra prietoku ( 1- sekundy, 60- 
minúty,  3600 – hodiny, atď. ) 

Total divisor – podiel medzi jednotkou objemu používanou pre a total  a prietok ( napr. m3/L 
=1000).  

Total unit - fyzikálna jednotka vypočítaného parametra celkového pretečeného množstva, 
tento text bude zobrazovaný na displeji zariadenia a zapísaný do hlavičky do hlavičky 
v záznamníku. 

Total decimal places – zvoľte (1-6) desatinných miest parametra celkového pretečeného 
množstva, hodnota bude takto zobrazovaná na displeji zariadenia a zapísovaná do 
 záznamníka. 

 Preset – vloženie novej počiatočnej hodnoty celkového pretečeného množstva ( Total), táto 
hodnota bude takto zobrazená na displeji zariadenia a zapísaná do  záznamníka.  

 

5.3.7. Menu Tables  
Vloženie prepočtových tabuliek hladina/prietok do pamäti meradla  ( je nutné zadanie 
privilegovaného mena/hesla). 
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*.csv – textové  súbory s 2-mi stĺpcami  hodnôt, oddelenými stredníkom špecifikovaných 
v menu General(časť 5.3.5 „,“ alebo „;“ ), ktoré reprezentujú hodnoty hladiny a 
zodpovedajúceho prietoku (h/Q)v jednotkách špecifikovaných v menu Channel( časť 5.3.6). 
Súbory je možné vytvárať/editovať tabuľkovým procesorom, napr.  programom MS  Excel. 
Príklad súboru: 
0.5 , 0.0142 
1 , 0.0547 
2 , 0.2113 
3 , 0.466 
4 , 0.8166 
5 , 1.2618 
7 , 2.43184 
10 , 4.8751 
15 , 10.7489 
20 , 18.8363 
30 , 41.5311 
50 , 112.455 
80 , 281.1984 
 
Select file – vybratie súboru *.csv z na disku  PC. 
Upload table – nahratie zvoleného súboru z disku PC do pamäte zariadenia. 
Kliknutím na názov tabuľky sa táto zobrazí na displeji. 
Download table – nahratie zvoleného súboru z pamäte  zariadenia na disk PC . 
Delete table – vymazanie zvoleného súboru z pamäte  zariadenia. 
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6. Pripojenie senzorov 
 

Prehľad snímačov výšky  hladiny: 

Typ senzora EchoPod 
DL10 

ULM-53N-02/06 ULM-53Xi -02/06 DLM-35  

Merací princíp Ultrazvukový Ultrazvukový Ultrazvukový Kapacitný 

Merací rozsah (m) 0,05 – 1,25 0,2 – 2/6 0,2 – 2/6 0 – 1 

Presnosť   3 mm 0,15% z rozsahu 
merania 

0,15% z rozsahu 
merania 

1% z rozsahu 
merania 

Krytie snímača IP68 IP68 IP68, (ExII  2G Ex 
ia IIA T5) 

IP68 

Teplotný rozsah (°C ) -35 až 60 -30 až 70 -30(-20) až 60 -40 až 85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Senzor výšky hladiny (zľava) EchoPod DL10, ULM53N/Xi-02/06, DLM-35  

 
 

 Montáž senzora Echopod/ULM do 

držiaka:  

senzor sa naskrutkuje  do 

plastového nástavca, bez dotyku s  

kovovou časťou držiaka.  

 

 

 

 

 

Gumový krúžok 
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Spodná hrana senzora v držiaku musí byť 

nad dnom žľabu ( minimálnou meranou 

úrovňou ) maximálne do výšky 

naprogramovaného maximálneho rozsahu 

senzora + mŕtva zóna a minimálne do výšky 

mŕtvej zóny nad maximálnou úrovňou 

hladiny.  

 

 

 

 

 

 

 

Pripojenie senzora EchoPod DL-10 ku vstupnej svorkovnici  4-20 mA prístroja: 
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Príloha A                                           
Výpočtové vzťahy pre žľaby a priepady 

Parschallov žľab   Q=Khn       

  n 
K(m, 
m3/s) K(cm,L/s) 

K(inch, 
USGPS) 

K(inch, 
USGPM) K(feet, cfs) 

1" 1.55 0.0604 0.0480 0.0538 3.23 0.338 
2" 1.55 0.1207 0.0959 0.1074 6.45 0.678 
3" 1.55 0.1771 0.1407 0.1576 9.46 0.992 
6" 1.58 0.381 0.2636 0.3037 18.22 2.06 
9" 1.53 0.535 0.4660 0.5124 30.75 3.07 
1ft 1.55 0.705 0.5600 0.6274 37.65 3.95 

1.5ft 1.55 1.067 0.8475 0.9496 56.98 5.975 
2ft 1.55 1.429 1.1351 1.2718 76.31 8 
3ft 1.57 2.19 1.5865 1.8110 108.66 12 
4ft 1.58 2.96 2.0478 2.3595 141.57 16 
5ft 1.59 3.75 2.4776 2.8814 172.88 20 

PR1 1.552 0.0609 0.0479 0.0538 3.23 0.340 
PR2 1.553 0.1197 0.0938 0.1054 6.32 0.668 
PR3 1.555 0.1784 0.1385 0.1559 9.35 0.993 
PR4 1.558 0.354 0.2710 0.3059 18.36 1.963 
PR5 1.558 0.521 0.3989 0.4503 27.02 2.889 
PR6 1.556 0.675 0.5216 0.5876 35.26 3.752 
PR7 1.56 1.015 0.7700 0.8708 52.25 5.615 
PR8 1.564 1.368 1.0188 1.1565 69.39 7.531 
PR9 1.569 2.081 1.5145 1.7272 103.63 11.389 

Šachtový žľab   Q=Khn       

  n 
K(m, 
m3/s) K(cm,L/s) 

K(inch, 
USGPS) 

K(inch, 
USGPM) K(feet, cfs) 

4" 1.95 0.2343 0.0295 0.0480 2.88 0.816 
6" 1.95 0.3026 0.0381 0.0620 3.72 1.053 
8" 1.95 0.3424 0.0431 0.0701 4.21 1.192 

10" 1.95 0.3868 0.0487 0.0792 4.75 1.346 
12" 1.95 0.4345 0.0547 0.0890 5.34 1.512 

Zúžený 
pravouhlý 
priepad        
Q=K(L-0.2h)hn 

 

  

    

n 
K(m, 
m3/s) K(cm,L/s) K(inch, USGPS) 

K(inch, 
USGPM) K(feet, cfs) 

1.5 1.84 0.0184 0.0500 3.00 3.33 
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Rozšírený 
pravouhlý 
priepad    
Q=K(L)hn 

 

  
 

      

n 
K(m, 
m3/s) K(cm,L/s) K(inch, USGPS) 

K(inch, 
USGPM) K(feet, cfs) 

1.5 1.84 0.0184 0.0500 3.00 3.33 
            

Cipolettiho 
priepad  
Q=K(L)hn 

 

  
 

      

n 
K(m, 
m3/s) K(cm,L/s) K(inch, USGPS) 

K(inch, 
USGPM) K(feet, cfs) 

1.5 1.86 0.0186 0.0505 3.03 3.367 
            

  

 

V-priepad,30°,45°,60°,90°        
Q=8/15*(2g)0.5 tan(/2)C(h+k)2.5 

 

    

  g- gravitačná konštanta, 9.806 ms-2, 980.6 cms-2, 386.06 inch-2, 32.2 ft-2    

   k(m, m3/s) k(cm,L/s) K(inch, USGPS) 
K(inch, 

USGPM) k(feet, cfs) 
  30.00 0.0021 0.210000 0.0827 0.0827 0.007 
  45.00 0.0015 0.150000 0.0591 0.0591 0.005 
  60.00 0.0012 0.120000 0.0472 0.0472 0.0038 
  90.00 0.0008 0.080000 0.0315 0.0315 0.0026 
   C(m, m3/s) C(cm,L/s) C(inch, GPS) C(inch, GPM) C(feet, cfs) 
  30.00 0.586 0.000586 0.00254 0.152 0.586 
  45.00 0.580 0.000580 0.00251 0.151 0.580 
  60.00 0.577 0.000577 0.00250 0.150 0.577 
  90.00 0.578 0.000578 0.00250 0.150 0.578 
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  Manningova rovnica Q = k/n Rh
2/3I1/2A   

  
   

  
  

 
k(m, m3/s) k(feet, cfs)       n - Gauckler-Manningov koeficient 

  
 

1 1.49             reprezentuje drsnosť povrchu ( 0.011-0.08) 

  
    

  
  

 
Rh - hydraulický polomer A - prierezová plocha 

  
 

Rh = A/P P - omočený obvod 

  
 

I - sklon hladiny   

  
 

 

 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  
  

     
  

  
     

  
  

 

 

  
  

 
  

  
 

  
  

 
  

  
 

  
  

 
  

              
 


