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מאוגןמתוברגחיבורים

עקומות ודיוק

מימדים ומשקל

  התקנה והפעלה פשוטה.

יחידה אחת קומפקטית.  

ללא חלקים נעים.  

הזנת סוללות בלבד, אורך חיים ארוך במיוחד.  

  לא נדרשת תחזוקה וכיול לאורך שנים.

.IP68 רמת אטימות גבוהה במיוחד, ע"פ  

בקרת לחצים מקומית.  

תכנות באמצעות bluetooth )אפליקציה חינמית(.  

כרטיסי הרחבה )יציאה דיגיטאלית ואנלוגית(.  

הפסדי עומד נמוכים.  

.Modbus תמיכה בפרוטוקול תקשורת מסוג   

יתרונות המערכת

עקומת הפסדי עומד
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מאפיינים

לוח תצוגה

הידרומטר, אלקטרוני ייחודי מסוגו בעולם. המוצר משלב ביחידה קטנה אחת,  מדידת מים אולטרסונית  ,עם מגוף 
הידראולי ומוח חכם לקציבה, בקרת לחצים וניהול חכם.מבוסס על סדרת המגופים  ההידראוליים מדגם RAF  )מגופי 

דיאפרגמה(, מופעל סוללה, ללא חלקים נעים וללא צורך בתחזוקה ופירוק מהקו.

   שימושים אפשריים במכשיר:
       - בקרת לחצים מדויקת

       - בקרת ספיקות
       - בקרת השקיה/חיבור לבקר השקיה

       - קוצב מים חכם ודיגיטאלי

שימושים בחקלאות:  
      - גידולי שדה

      - מטעים
      - קוונועים

      - בתי משאבות

המערכת מספקת למפעיל בשטח מידע עדכני שוטף 
בכל עת, על ידי שני אמצעים עיקריים: 

צג דיגיטלי וכרטיסי הרחבה, 
אותם ניתן להוסיף למערכת בכל עת.

מידע בצג הדיגיטאלי:  
   -  ספיקת המים בכל רגע נתון 

   - מדידת המים המצטברת
   - סטאטוס סוללה

   - פרופיל הזרימה בצנרת )אם הצינור מלא(
   - כיון הזרימה

   - התראות
Ultraf Pro-סטאטוס חיבור יציאות חשמליות מה -   

     למערכות חיצוניות, ועוד.

מידע בכרטיסי ההרחבה:  
   - שתי יציאות דיגיטאליות ,אחת לספירה והשנייה

latch- open collector להפעלת סלונואיד מסוג     
   - יציאה אנלוגית מסוג mA 4-20 לצורך קבלת ספיקה

     רגעית בכל רגע נתון אל מערכת בקרה.
.Modbus יציאת -   
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רפאל תעשיות מגופים
אזור תעשייה צפוני
אור עקיבא, 30600

ישראל, ת.ד. 555
+972-4-6263555 טלפון: 
+972-4-6263558 פקס: 

export@raphael.co.il :דוא״ל
www.raphael-valves.com :אתר

( בע"מ, יצרנית המגופים הוותיקה בישראל,   1975( רפאל תעשיות מגופים 
המוביל  הבינלאומי   TALIS מקונצרן  חלק  הינה   ,1974 בשנת  נוסדה  אשר 

בעולם בתחום מערכות המים.
מוצרים  בפיתוח  ועוסקת  הבקרה  ומגופי  המגופים  שוק  את  מובילה  רפאל 

מהמתקדמים בארץ ובעולם.
לשימוש  העולם  ברחבי  רבות  ובמדינות  בישראל  נמכרים  רפאל  מוצרי 
במערכות מים מוניציפליות כולל מי שתיה, בתעשיות הכימיה והמזון, במיזוג 

אויר, בחקלאות והשקיה, מערכות כיבוי אש ועוד.

Note: Specifications may be changed without notification at any time.
Copyright: No copying without express written permission of TALIS.

TALIS and ERHARD are registered trademarks. 46228 EN (02/13)


