
Specyfikacja techniczna zestawu kontrolno – pomiarowego  

z hydraulicznym zaworem regulacyjnym ciśnienia wody 

  

1.      Hydrauliczny dwukomorowy zawór regulacyjny z siłownikiem membranowym  

RAY 60 – 1 kpl. 

     Średnica [mm]: DN 100. 

     Zakres ciśnienia [bar]:do 16. 

     Atest PZH (woda pitna). 

     Materiał korpusu: żeliwo sferoidalne. 

     Zawór uruchamiany i sterowany ciśnieniem wody z rurociągu - nie wymaga   

     zewnętrznego źródła zasilania.  

     Zawór przystosowany do sterowania elektronicznymi regulatorami  

i sterownikami takimi jak np.: Regulo, Modulo lub Ecowat (opcjonalnie – 

innymi). 

     Utrzymywanie wymaganego ciśnienia bez względu na rozbiory wody. 

  

2.      Elektroniczny kontroler ciśnienia - sterownik zaworów PRV z transmisją danych 

     Sterowanie zaworami PRV BAYARD, DOROT, KLAWAL, RAPHAEL 

BERMAD. 

     Sterowanie za pomocą membrany pneumatycznej.  

     Rejestracja ciśnienia wejścia i ciśnienia wyjścia z zaworu PRV (zewnętrzne 

przetworniki ciśnienia zakres 0 – 200 m H2O). 

     Kanał rejestracji przepływu (współpraca z wodomierzem, lub 

przepływomierzem). 

     Praca w trybie czasu (min. 24 nastawy na dobę). 

     Praca w trybie przepływu (regulacja ciśnienia w zależności od natężenia 

przepływu. Czas reakcji od 1 do 15 min. 

     Praca w trybie pętla (sterowanie ciśnieniem z punktu krytycznego). 

     Wbudowany modem GSM. 

     Zasilanie bateryjne o żywotności min 3 lata bez wymiany i ładowania. 

     Wbudowana lub zewnętrzna antena. 

     Transmisja danych w częstotliwości min 1 raz na godzinę. 

     Programowalne alarmy profilowe dla każdego kanału. 

     Całość systemu (z zasilaniem) IP68. 

     Wbudowana pamięć wewnętrzna. 

     Transmisja danych GSM/SMS/GPRS. 

     Obudowa z tworzywa sztucznego. 



     Wyświetlacz : ciśnienie wejścia, ciśnienie wyjścia, zadana wartość ciśnienia, 

przepływ chwilowy. 

     Oprogramowanie sterujące. 

     Zestaw instalacyjny sterownika. 

  

3.       Stanowisko dyspozytorskie ze zdalnym odczytem Wymagania dotyczące 

oprogramowania 

 

 

        Współpraca z wszystkimi zainstalowanymi na sieci rejestratorami  

i sterownikami. 

      Możliwość łączenia w sieć wewnętrzną poszczególnych stanowisk. 

       Przekazywanie danych z rejestratorów bezpośrednio na serwer lub 

komputer użytkownika. 

      Graficzna oraz liczbowa analiza danych parametrów chwilowych. 

       Odczyty stanów wodomierza oraz automatyczne obliczanie zużycia 

między odczytami. 

       Obliczanie przepływów maksymalnych, minimalnych, średniodobowych  

i sumarycznych. 

       Obliczanie przepływów objętościowych w dowolnych przedziałach 

czasowych. 

       Porównywanie dobowych charakterystyk przepływów/ blokowanie linii 

wzorcowego przepływu i  porównywanie ich do analogicznych z różnych 

okresów. 

     Możliwość zmiany jednostek. 

       Możliwość zdalnego programowania alarmów rejestratorów w dowolnym 

czasie. 

       Możliwość automatycznego tworzenia sumarycznych wykresów  

z dowolnej ilości rejestratorów /suma   kilku przepływów/. 

       Możliwość jednoczesnego porównania wykresów z dowolnej ilości 

rejestratorów. 

       Dodatkowe oprogramowanie do prawidłowego doboru wodomierza. 

        Automatyczne sumowanie (minusowanie) przepływów w celu obliczenia 

zużytej wody w strefie. 

       Możliwość zdalnego programowania profili pracy sterownika PRV. 

       Możliwość zdalnej zmiany typu profilu sterownika PRV. 

       Możliwość eksportu danych do zewnętrznych baz danych. 

       Program zabezpieczony kluczem. 

 


