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Аксесоари за регулатори 
с хидравлично управление
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Електрически характеристики
Електрозахранване:  •  2x 3 литиеви батерии 1.5 V тип AA (живот ~ 

2 години за 2 действия на ден при темпера-
тура 20° C)

Защита на 
електрозахранването: •  Изключване при висока температура 80° C 
Светодиоден дисплей: • Зелено/червено мигащ светодиод 
Електрическа връзки: • 2-метров 2-жилен кабел
Входяща команда: • 2x Логически (0–1) (макс. 5 VDC / 0.1 A)
 • 2x  Пулсов (вход на превключвателя) 8 Hz 

максимум
Изходяща команда:  •  2x мощност потребявана от електриче-

ската мрежа, която може да задвижва 
бистабилни соленоиди 6 VDC / 0.5 A

Опция: •  За електромагнитния клапан 12 VDC / 0.5 
A, консултирайте се с CLA-VAL

Други характеристики
Правила: • До 1000 правила за програмиране 
Защита: •  версия IP68 (соленоидът и разпределител-

ната кутия не се доставят в IP68)
Интерфейс:  •  Plug & Play / NT / 2000 / XP /Vista /Win 7 

(32 & 64 bit)
Режим по подразбиране
Отстраняване 
на неизправности: •  Динамичен скрининг на 4 извода (модифи-

кации на изводния статус без програмира-
ни промени в правилата). Ескплоатация 
на светодиодния дисплей за диагностика и 
кодове: (червено-зелено мигащ светодиод).

Контролна батерия:  •  Предварително зададената мощност се 
включва при 4.1 V

Автономен електронен контролер e-Timer или e-Smart/L

Софтуер: Удобният и лесен за използване софтуер дава въз-
можност за лесно програмиране на контролните характеристики. 
e-Smart/L1 е проектиран да осигурява пълно програмно проследя-
ване и контрол на налягането, дебита, нивото и позицията на вен-
тила. Вградените правила за програмиране неимоверно улесняват 
и ускоряват програмирането за всички видове специализирани при-
ложения. 

USB връзка: Включен директно към USB порта на вашия компютър, 
позволява лесно снемане на параметрите и данните от e-Smart/L1.

Памет на събитията: Вградената памет за проследяване на съ-
битията позволява показването на последните 100 промени на 
статуса на вентила.

Хардуерна конфигурация (PCB): Създадена по последните най-
нови технологии и произведена с висококачествени електронни 
компоненти. Печатната платка е херметично затворена и устойчива 
против проникване на влага. Електронните компоненти са с ниска 
консумация на енергия (по-малко от 1 mA/h).

Автономен, захранван от акумулаторна батерия, e-Timer е лесен за 
използване регулатор с вентил, оборудван с швейцарски часовников 
механизъм. Неговата здрава конструкция е пригодена за употреба и в 
най-неблагоприятни условия,  IP68.
Лесен да употреба, той дава възможност да се контролира флуидът 
във функция на времето. Намира приложение, когато е необходимо 
отваряне или затваряне въз основа на зададено време. Автономният 
електронен контролер e-Smart/L1 се задейства отваряне/затваряне 
на клапана чрез електромагнитен клапан с две устойчиви положения.

Три стандартни програмни режима:
e-Timer или e-Smart/L1:
– Ежедневен или ежеседмичен режим

e-Smart/L1:
– Смесен режим, при който времето е комбинирано с допълните-
лен контактен превключвател.

– Смесен режим, при който времето е комбинирано с допълните-
лен отварящ/затварящ импулсен дебитомер.
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Действие
Позицията на вентила се предава към e-Lift-33, посредством маг-
нитен сензор, когато стъблото на главния вентил се движи нагоре 
и надолу. Силата на пружината държи стъблото на e-Lift -33 плът-
но до стъблото на главния вентил. Уредът проследява с точност 
движенията на стъблото на главния вентил. Няма друга механична 
връзка освен силата на пружината, която да свързва стъблото на 
e-Lift-33 към тялото на главния вентил.

Монтира се магнит към e-Lift-33, след това използвайки позиционен 
сензор с магнитния ефект на Хал, се улавят движенията на вентила 
и по този начин се определя позицията му. Магнитният модул е на-
пълно управляем, което позволява точно измерване на позицията 
и надеждни резултати при дългосрочни повтарящи се измервания.

Калибриране
E-Lift-33 повдигащ инструмент и сепаратор позволява лесното 
калибриране на място, което се извършва, без да е необходимо 
пълното (100%) отваряне на клапана. Повдигащият инструмент се 

завинтва в стъблото на e-Lift-33 (вместо в стъблото на Х101 инди-
катора на местоположението). От напълно затворено положение 
сепараторът определя височината на повдигане на вентила. 

Програмиране: Cофтуерът позволява точното параметризиране 
от контролния панел. Операторът задава 4–20 mA стойности за от-
ворено и затворено положение на вентила. Калибрирането също 
така може да се извърши с помощта на магнитните клапани за от-
ворено/затворено положение на вентила и задаване през компю-
тър.

USB връзка: e-Lift-33 може да се свърже към USB входа на компю-
търа и данните могат да се прочетат веднага, заедно с калибрира-
щият софтуер за двете функции – програмиране и калибриране.
PCB: Разработена по последна технология и произведена от висо-
кокачествени елементи, РСB е херметично затворена и устойчива 
против проникване на влага. Изходът е защитен срещу погрешно 
свързване. Има сменяем предпазител срещу свръхнапрежение и 
обратен поляритет

Електронен клапан за индикация на позицията

Електрически характеристики
Електрическа мощност: • 24 VDC +/–10%, 30 до 250 mA 
Защита: • 32 VDC свръхнапрежение, обратен поляритет и късо съединение
 • Максимум 80° C температура
LED дисплей: • Зелено/червено мигащ светодиод
Електрическа връзка: • 2-метров 3-жилен кабел:
Вход управление: • 1x 4–20 mA безконтактен обемен сензор
Позиция сигнал / Изход и точност: • 2x 4–20 mA (Изходящ сигнал ≤ 500 Ω)
 • 2x програмируеми позиции за аларма 24 VDC / 240 VAC под 1 A max. < 1 mm
Изход 4–20 mA защита: • Максимум 32 VDC свръхнапрежение (входния и изходния аналогов сигнал имат общ, неизолиран край)
Други характеристики
Температурен интервал: • –10°C to + 80° C (само за електрониката)
Защита: • IP68 (соленоидът, контактната кутия и датчикът не се доставят в IP68)
Интерфейс: •  Plug & Play / NT / 2000 / XP / Vista / Win 7 

(32 & 64 bit)
Режим по подразбиране
Отстраняване на неизправностите: •  Направете справка в ръководството за експлоатация за диагностициране на LED и кодове (червено-

залено мигащ светодиод)

e-Lift-33 е електронен предавател на позицията на вентила. На-
стройките 4–20 mA са въведени директно според желаните от по-
требителя стойности. Ако той е свързан към системата SCADA, 
позицията на вентила се наблюдава в реално време посредством 
4–20 mA сигнал.

Описание
– Просто решение за визуализация на процента на отваряния на 
вентила, използвайки безконтактен магнитен сензор
– Идеален за мониторинг на позицията на вентила в SCADA сис-
темите 4–20 mA
– Не се загубва калибрирането, когато демонтираме вентила за из-
вършване на операции по поддръжка
– Лесно калибриране на място. Няма нужда да отваряте вентила за 
калибриране на 100%

e-Lift-33 има два програмируеми релейни извода, които позволяват 
на потребителя да програмира предупреждение или аларма при за-
дадени ниски или високи позиции на клапана. Фабрично зададените 
стойности на ниската и високата позиция са съответно 10% и 90%.
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 Турбина e-Power IP: 16 W
Изходно напрежение: 12 V и/или 24 V

e-Power IP комбинира електрически генератор, байпас със солено-
иден винтил, който дава възможност за пълно спиране на e-Power 
IP и хидравличен регулатор на диференциалното налягане. Елек-
трическата кутия комбинира акумулаторна батерия 12 V / 3.5 Ah и 
електронна система за управление на зареждането.

Батерия Напрежение
Оловно киселинна 3.5 Ah 12 V
Оловно киселинна 3.5 Ah (увеличение step-up) 24 V

Контрол на диференциалното налягане
e-Power IP включва механичен ограничител на диференциалното 
налягане. Този ограничител контролира диференциалното наляга-
не в единия и другия край на e-Power IP, който на свой ред контро-
лира произведената електрическа енергия. 

Байпас cut-off
„Cut-off“ с две устойчиви положения е поставен в тялото на e-Power 
IP. Когато електромагнитът превключи, горната страна на мембра-
ната се свързва с атмосферата и спира водата, преминаваща през 
турбината. Без диференциално налягане турбината не може да 
произвежда енергия. Байпасът се затваря, когато батерията е на-
пълно заредена и се избягва свръхналягане по посока на потока.

Мембрана
Мембраната е подвижна част, която служи за регулиране на ди-
ференциалното налягане през турбината. Мембраната е хидра-
влично балансирана. При производителя, диференциалното на-
лягане е настроено на 6 mhd. 
От всяка страна на мембраната има камери – долна и горна:
– Долната камера е свързана с входа на турбината (възходящ по-
ток)
– Горната камера е свързана с изхода на турбината (спад на на-
лягането)
Когато входното (в долната камера) налягане нараства, мембрана-
та се движи нагоре, като по този начин притваря изхода и намалява 
потока на водата през него и обратно.

Регулиране
Оста, свързана с мембраната, служи като водач на диска. Той слу-
жи като регулиращ вентил на хидравличния поток. Дискът затваря 
потока през леглото в корпуса на е-Power IP.

e-Power IP е електрически генератор, който използва налична-
та хидравлична енергия директно от водоснабдителната мрежа. 
e-Power IP се инсталира в байпаса на вентила и захранва раз-
лични устройства, разположени в близост до него или на самия 
вентил, например механизирани спомагателни клапани, сензори, 
телеметрия, PLC и HMI интерфейси.

Описание
– e-Power IP използва падането на налягането в двата края на вен-
тила за производството на 16 W електроенергия 
– Автономна система с ниско напрежение, комбинирана с оловна 
акумулаторна батерия 12 V–24 V / 3.5 Ah 
– Изисква се само диференциално налягане от 6 mhd и дебит от 
50 l/min

Изходно 
напрежение

Amps 
Продължителен 

(60 min/h)

Amps 
Долна стойност 

(10 min/h)

 Amps 
Горна стойност 

(1 min/h)
12 V 1.16 A

1 4 W
3 A

36 W
5 A

60 W
24 V 
(step-up)

0.58 A
14 W

1.5 A
36 W

2.5 A
60 W



София 1632
жк Овча Купел 2,  бул. Президент Линкълн 104
Тел.:  02/917 93 10; Факс: 02/917 93 12
e-mail: prostream@prostream.bg www.prostream.bg  

Варна 
Моб. тел.: 088 600 60 42; e-mail: varna@prostream.bg

Пловдив
Моб. тел.: 088 991 73 80; e-mail: plovdiv@prostream.bg

— 13 —

e-Power MP комбинира в себе си електрически генератор и кон-
тролер на диференциалното налягане CDHS -26, който ограни-
чава диференциалното налягане в двата края на e-Power MP. 
Електрическата кутия комбинира с акумулаторна батерия и сис-
тема за управление на зареждането на батерията с електрозах-
ранване 5 V или 6 V. Батерията или суперкондензатора включена 
в електрическата кутия има следните стойности на напрежение:

Батерия Напрежение
Оловно кисела 1.2 Ah (стандартна) 6 V
Суперкондензатор 150 F (опция)  5 V 

Контролер на диференциалното налягане
e-Power MP е в комбинация с контролер на диференциалното на-
лягане CDHS-26. Това управляващо устройство контролира дифе-
ренциалното налягане в двата края на e-Power MP, като по този 
начин контролира електрическата енергия, генерирана от e-Power 
MP.

Мембрана
Регулационната пружина на диференциалното налягане е фа-
брично настроена на 0.6 bar (6 mhd). Мембраната, която е под-
вижна част, регулира e-Power MP чрез поддържане на постоянно 
диференциално налягане през турбината. Хидравличната систе-
ма е изцяло балансирана.

Платка с печатна схема (PCB)
Създадена по последните най-нови технологии и произведена 
с висококачествени електронни компоненти, печатната платка е 
херметично затворена и устойчива против проникване на влага.

Управление на генерирането на електрическа енергия
Управление на енергията: Електрическата енергия на e-Power 
MP варира в зависимост от системните условия (вижте работните 
графики на турбината), 3 mhd диференциално налягане генерира 
180 mW мощност (1 х e-Power MP) и 390 mW (2 х e-Power MP). 
Сложен алгоритъм наречен „MPPT – Maximum Power Point Tracker 
-Проследяване на точката на  максимална мощност“ регулира 
напрежението и тока, така че да се генерира максимална мощ-
ност във всеки един момент. Тъй като напрежението, генерирано 
от турбината, варира с условията на диференциално налягане, 
алгоритъмът MPPT „проследява“ и оптимизира произвежданата 
енергия за зареждане на батерията. 
Режим на зареждане: И батерията или суперкондензаторът се за-
реждат от e-Power MP използвайки PCB за оптимизация на енергия-
та. „Плаващият” режим на зареждане постоянно регулира зарежда-
щото напрежение. Това значително удължава живота на батерията.

Характеристики на батерията: Оловно-киселинната защите-
на от влага батерия VRLA (Valve Regulated Lead Acid) съгласно 
стандарта IEC 60896-2, е надеждно защитена при транспортира-
не по жп, шосеен, морски и въздушен транспорт в съответствие 
с клауза А67 на Правилата за превоз на опасни товари на IATA 
(Международната асоциация за въздушен транспорт). Продъл-
жителността на живот (20 °C) е между 5 и 7 години според начина 
на употреба (след 2000 цикъла оставащият капацитет е 80%). 
Фабрично заредена, скоростта на разреждане е 2% на месец за 
период от 24 месеца (20 °C), което позволява дълъг период на 
съхранение преди употреба. Батерията може изцяло да бъде ре-
циклирана. Суперкондензаторът, произведен по най-новите тех-
нологии, дава възможност за над 500 000 зарядни цикъла и 10 
години живот при 20 °C.

Турбина e-Power MP: 390 mW / 6 V
Турбина e-Power MP: 750 mW / 6 V

Описание
– e-Power МP използва спада на налягането между двата края на 
клапана, за да произвежда енергия
–  e-Power MP е наличен в 2 варианта:

1 x e-Power MP или
2 x e-Power MP’s (включен паралелно)

– Автономна система с ниско напрежение, комбинирана с батерия

e-Power MP е електрически генератор, използващ наличната 
хидравлична енергия директно от водоснабдителната мрежа. 
e-Power MP се монтира в байпаса на вентила и захранва различ-
ни устройства, разположени в близост до клапана, като комуника-
ционни системи GSM-GPRS, сензори, контролери на клапана като 
e-Smart/L11 или e-Timer.
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Турбина e-Power MP: 390 mW / 6 V
Турбина e-Power MP: 750 mW / 6 V

Електрически характеристики
Изходно напрежение за 1 x e-Power MP: • Amps продължителен 60 mA (360 mW)
• Amp долна стойност 180 mA (1080 mW)
• Amp горна стойност 1.5 A (9 W)
Изходно напрежение за 2x e-Power MP: • Amp продължителен 120 mA (720 mW)
 • Amp долна стойност 360 mA (2160 mW)
 • Amp горна стойност 1.5 A (9 W)
Батерия 6 V: • 6 V / 1.2 Ah (стандартна)
 • Зареждащо напрежение 6.8 V
 • Оловно-киселинна хидроизолирана VRLA
 • Максимална работна температура 55° C 
Суперкондензатор 5 V: • 5 V / 150 F
 • Зареждащо напрежение 5.4 V
Електрическа връзка:   • Профилен 3-метров кабел
Температурен диапазон: • –10 °C до + 80 °C (само за PCB )
Други характеристики
Работно налягане: • PN 16 bar стандарт
Размер и модел на клапана (mm): 
(Тръби 3/8″) • GE/AE DN 32-50 втулки с резба Rp ⅜″
 • NGE DN 50-80 втулки с резба Rp ⅜″
 • NGE DN 100 втулки с резба Rp ½″
 • NGE DN 125-200 втулки с резба Rp ¾″
 • NGE DN 250-600 втулки с резба Rp 1″
 • GE/AE DN 65-80 втулки с резба Rp ½″
 • GE/AE DN 100-150 втулки с резба Rp¾″
 • GE/AE DN 200-400 втулки с резба Rp 1″
Защита: •  IP68

Захранване на регистриращи устройства, сензори и GSM-GPRS 
трансмисии
e-Power MP позволява регистриращите устройства с GSM-GPRS 
трансмисии да станат напълно автономни. Захранвайки различни 
сензори, отчитащи налягането, нивото в резервоара или дебита, 
комбинирани с GPRS система, e-Power MP дава възможност за 

многократно ежедневно предаване или въвеждане на данни. Това 
дава огромни възможности за подобряване на системния монито-
ринг. е-Power MP осигурява автономно захранване на всички из-
мервателни системи, които се нуждаят от 5 V до 6 V, като по този 
начин се избягва употребата на батерии и свързаните с това по-
следствия за околната среда.
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e-FlowMeter е дебитометър, който се монтира при производи-
теля или се адаптира към вентила, за да извършва измерване 
на дебита, без да се налага монтирането на допълнителни из-
мервателни уреди. Предназначен за монтиране на входящия 
отвор на автоматичния вентил, e-FlowMeter може да се използ-
ва директно в низходящ турболентен поток, както и в колена, 
клапани или преходи. Уредът използва иновативен и патентован 
механизъм за свързване към малки отвори като ½″ примерно. 
e-FlowMeter измерва и предава информацията чрез аналогов из-
ход 4-20 mA; цифров изход или отворен контакт. Той може да се 
свърже директно към SCADA система или други, намиращи се на 
пазара протоколи.

Функциониране на e-FlowMeter

Вихров път на Карман
e-FlowMeter е вихров разходомер с тяло на обтичане, чието 
действие е основано на явлението на генериране на променливи 
серии от вихри, наречени „Вихров път на Карман“. Когато теч-
ността срещне препятствие, разположено по оста на течението 
на течността, тя се разделя и се образуват малки вихри от двете 
страни на препятствието. Честотата на вихровия поток или об-
разуването на вихри е право пропорционална на скоростта на 
течността. Тези отделни вихри създават зони на променливо на-
лягане, които се улавят като кратки пикове на налягане, като се 
използва измерващ сензор, разположен надолу по течението по 
отношение на препятствието.

Измерване на честотата
Честотата на рязкото повишаване на налягането или образуването 
на вихри се изчислява чрез пиезоелектрически кристал, капсуло-
ван в главата на сензора. Последният е свързан с двоен кабел. Към 
монтажната платка за обработка на сигналите

Ориентация на измервателния цилиндър
При поставянето на e-FlowMeter във вентила, измервателния ци-
линдър е ориентиран паралелно на посоката на течение. След 
поставяне на инструмента, който позволява завъртане на измер-
вателния цилиндър на 90 градуса, той се фиксира на позиция чрез 
втулката на пиезоелектрически сензор. Този уникален въртящ се 
механизъм дава възможност да бъде увеличена дължината на из-
мервателния цилиндър до 40 mm, което позволява стабилизиране 
на течността. Този уникален дизайн позволява вмъкването му в 
малки отвори като ½ примерно.

Обработка на сигналите и изходната информация
Съществуващите вихрови разходомери функционират в турбулент-
но стационарно обтичане, определено от коефициент на Рейнолдс 
превишаващ 5’000. Този режим на течение установява стабилен 
и лесно забележим „Вихров път на Карман“, използвайки неслож-
на електроника. Определят се скорости, като цяло, над 0.5 m/s. 
e-FlowMeter може да измерва, но се препоръчва да се ползва от 5 
m/s до 0.2 m/s за получаване на точен сигнал. Това впоследствие се 
преобразува в 4–20 mA импулс или цифров импулс, в съответствие 
с желаното приложение.

Вихров разходомер
Диапазон на измерването от 0.2 m/s до 5 m/s

Описание

– Модернизация на входния датчик на клапана 

– Намалява необходимостта от монтаж на допълнителен дебито-
мер и намаляване на разходите

– Лесен монтаж към вентилa 

– IP68 за подводен монтаж

– Корпус от неръждаема стомана

– Няма подвижни части

– Изходи: 4–20 mA; цифров изход или отворен контакт

– Независим лабораторен тест
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Електронен е-Log-33

Програмиране: Удобният за използване софтуер има лесни за 
програмиране контролни функции. Корпусът на електронния 
e-Log-33 се включва директно към USB порта на компютъра. Кон-
тролен светодиод установява типа на комуникационния режим. 
Всички настройки на регистриращото устройство се въвеждат ди-
ректно като стойности, зададено от потребителя. Програмата на e-
Log-33 превключва от режим на запис – от непрекъснат към дискре-
тен режим, което дава възможност на потребителя да проследява 
резките колебания или преходни процеси.

Запис на данни и прехвърляне на Micro SD памет: Данните 
могат веднага да се прочетат на Micro SD картата, използвайки 
универсалния .TXT формат. Е-Log-33 може да записва с избрана 
от ползвателя скорост от 0.125 сек. до 60 мин.
Управление на енергията: Енергията се доставя от литиево-йонна 
презаредима батерия. Батерията се държи в изключения (от сен-
зора за налягането) корпус на e-Log 33 и е свързана с подходящ 
куплунг за зареждане. Вариант e-Log 33 IP67 или IP68 съответно са 
включени в АМР куплунг или Лумберг куплунг. Докато батерията се 
зарежда или в случай на повреждане на батерията данните, запи-
сани на Micro SD картата се запазват. 

PCB: Разработена по последна технология и произведена от висо-
кокачествени елементи, РСB е херметично затворена и максимал-
но устойчива против проникване на влага.

Електрически характеристики
Мощност: • Литиево-йонна батерия 3.7 V DC
Защита: • Максимум 60° C стоп за висока температура
Екран: • Зелено/червено мигащ светодиод
Свързване: • AMP куплунг с три крачета (IP67)
 • Лумберг куплунг с три крачета (IP68)
Вход: •  Един датчик за налягане от 1 до 16 bar стан-

дартно (мах. 600 bar)
 • Един датчик за дебит (импулсен) 2 Hz максимум
 • Резба R¼″, DIN 2999
Точност: • < ±1% от обхвата

Време за работа
(100% зареждане):  • 15 000 000 записа 20°C или 2 месеца
 •  Зареждаща се със зарядно или чрез USB 

порт на компютъра, имащ 100 минимум
Други характеристики
Програма: • Отложен старт (по календар)
  • Незабавен старт (след свързване)
 •  Автоматично превключване между непрекъс-

нат и дискретен режим на базата на предва-
рително зададена от потребителя стойност

Памет: • Micro SD памет до 2 GB (15 000 000 записа) 
Време на измерване от 0.125 сек. до 60 мин.
Температурен 
диапазон: • от –10 до 60°C (само за електрониката)
Защита: • IP67 или IP68
Интерфейс: •  Plug & play / NT / 2000 / XP / Vista / Win 7 

(32 & 64 bit)
Калибриране: • Направено при производителя

Режим по подразбиране

Пусково устройство: • Ниво, зададено от потребителя
 •  Връзка: вътрешна или външна, зададена от 

потребителя
 •  Веднъж зададени, записите или данните 

могат да се управляват дори при висока ско-
рост или да се възстановят, когато връзката 
е прекъсната

Памет: • Спиране на записа, когато паметта е пълна
 •  Когато батерията спадне, данните се запаз-

ват в паметта
 •  Когато картата се извади за трансфер на 

данни, запис не се осъществява. 

Описание

– Записва данни за налягането и дебита на водата. Записва често-
тата на вълните до 8 logs/sec

– Автоматично превключва от непрекъснат към дискретен режим

– Захранва се от акумулаторна и сменяема батерия

– IP67 или IP68 защита

– Изважда се 2GB Micro SD памет

Запаметяващ данни за налягане и дебит
e-Log-33 следи налягането и/или записва дебита (датчик за наля-
гане IP67 или IP68). Кабелът за дебит позволява лесно свързва-
не за записване на импулсите (сух контакт) в широк диапазон на 
измерване. Данните от всички използвани дебитомери могат да 
бъдат записвани. e-Log-33 също така може да записва импулсни 
сигнали от e-FlowMeter.
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