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kanałach otwartych.
szybką i ekonomiczną metodę pomiaru przepływu w różnych zastosowaniach w 
lub jako system ręcznego podwieszania do użytku z mostów lub łodzi, oferują 
Modele 001& 002, dostępne jako zestaw do użytku ręcznego na płytkiej wodzie, 
założenie konwersji prędkości obrotowej wirnika śrubowego na prędkość wody.
Braystoke" ponad 30 lat temu, oba przepływomierze wykorzystują proste 
przepływu w kanale otwartym.  Wprowadzone po raz pierwszy pod marką "
Przepływomierze Model 001 i Model 002 stanowią standard w pomiarach 
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Specifications

Model 001

Type 8011 series High Impact Styrene Impeller

Size 125mm diameter by 270mm pitch

Range 0.03 to 10m/s

Accuracy ±1.5% of reading above 0.15m/s

±0.01m/s below 0.5m/s

Model 002

Type 1178 series High Impact Styrene Impeller

Size 50mm diameter by 100mm pitch

Range 0.46 to 5m/s

Accuracy ±2.5% of reading above 0.5m/s

±0.01m/s below 0.5m/s

What’s the Difference?

Quite simply, the size of the impeller.  The larger impeller of the 
Model 001 gives three key benefits over the smaller Model 002.

•  Lower stall speed - greater surface area means that the minimum  
   water speed required to turn the impeller is lower.
•  Higher top speed - longer pitch means less revolutions for any  
   given speed of water, so a greater speed range is possible.
•  Higher accuracy - any variations in manufacturing tolerance, wear  
   and tear, or deployment technique will have less effect on the  
   larger impeller than on the small one.

However, the smaller Model 002 does have one major advantage 
over the Model 001:

•  Since the impeller is smaller, it may be used successfully in very 
    shallow water
    - provided the impeller is submerged, it will operate correctly.

Both impellers feature water lubricated PTFE bearings, requiring 
no oil for correct use, and a unique design that inhibits silt and 
weed from entering the bearings, allowing use in a wide variety of 
environments

Calibration

Both instruments are offered as standard with a “Group Calibration”, 
according to BS ISO 2537:2007.  

Within limits, the performance of an impeller is primarily a function 
of its shape, provided that its bearings work and it is spinning freely. 
Since all our impellers are manufactured to the same standard 
shape, we guarantee that they fall within the tolerances of the 
group calibration, as given above. 

Note that the Group Calibration for each impeller is up to 3m/s - 
calibration above 3m/s is by linear extrapolation.  Specific calibration 
of any individual impeller may be performed on request, at 
Valeport’s own premises up to 1m/s, or through a third party for 
higher speeds

Model 001 Wading set

0001002-I/F Model 001 Suspension set

0001003 Model 001 Conversion Kit

0002001-I/F Model 002 Wading Set

0002002-I/F Model 002 Suspension Set

0002003 Model 002 Conversion Kit

0001050 Top Setting Wading Rods

Key Spares

0001SA2 Model 001 Impeller c/w nose cone

0001SA3 Model 001 Impeller shaft c/w nuts and washers

0001SA4-R Model 001 Reed switch assembly

0002SA2 Model 002 Impeller c/w nose cone

0002SA3 Model 002 Impeller shaft c/w nuts and washers

0002SA1-R Model 002 Reed switch assembly

przewodu interfejsu RS232.
dane mogą zostać pobrane do komputera PC za pomocą dołączonego 
danych.  W pamięci półprzewodnikowej zapisywane są wszystkie wyniki, a 
odchylenia standardowego, który stanowi dodatkowe potwierdzenie 
rzeczywistym, jak również wynik uśredniania danych, wraz z certyfikatem 
0012B wyświetla dane dotyczące prędkości obrotowej w czasie 
sekund od 1 do 600, lub w zależności od liczby obrotów wirnika.  Model 
częstotliwości impulsów.Dane mogą być uśredniane w dowolnej liczbie 
kwanty kalibracyjne do obliczenia prędkości przepływu na podstawie 
impulsy.  Model 0012B mierzy częstotliwość tych impulsów i wykorzystuje 
otwiera i zamyka magnetyczny przełącznik kontaktronowy, generuje 
wyświetlaczem powierzchniowym, model 0012B.  Gdy wirnik obraca się, 
Przepływomierze model 001 i 002 są dostarczane z dedykowanym 

Pozyskiwanie danych

wyświetlacza.  CDU Express jest wolny od licencji.
systemie CDU Express Windows, służącym do pobierania danych z 
System jest dostarczany z oprogramowaniem komputerowym opartym na 

Oprogramowanie
umożliwiające użycie zestawu do podwieszania.
Zestaw Konwersyjny", który zawiera wszystkie niezbędne części dodatkowe 
informacji należy skontaktować się z Valeport. Dostępny jest również "
pomocne przy montażu zawieszenia - w celu uzyskania szczegółowych 
również gama ciężarków o opływowych kształtach, które mogą być 
zapewnia, że instrument jest ustawiony w przepływie wody.  Dostępna jest 
35-metrową linę do podwieszania oraz przedłużony ogonek, który 
przyrząd na kablu do głębszej wody lub z górnego mostu. System zawiera 
Przeznaczony do ręcznego podwieszania, z operatorem opuszczającym 

Zestaw do zawieszania
pozycji pionowej bez konieczności wyjmowania prętów  z wody.
jest system żerdzi "top-setting", który umożliwia ustawienie urządzenia w 
2-metrowym kablem od przyrządu do wyświetlacza. Alternatywnie dostępny 
zanurzania o długości 1,5 m (3 x 0,5 m odcinki), z podziałką w cm i 
utrzymującym przyrząd w pozycji.  System jest dostarczany z drążkiem do 
Przeznaczony do użytku ręcznego, z operatorem stojącym w kanale, 

Zestaw żerdzi
Oba instrumenty są dostępne w dwóch standardowych konfiguracjach:
Konfiguracja

0001001-I/F

Zamówienia


