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Приложение №2 

 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ  

Към всяка употреба в текста по-долу (заедно с всички форми на членуване, в 

единствено или множествено число) на: стандарт, спецификация, техническо 

одобрение или друга техническа референция, както и на конкретен модел, източник, 

процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство по смисъла на чл. 

48, ал. 2 и чл. 49, ал. 2 от ЗОП, ако изрично не е указано друго, следва автоматично да 

се счита за добавено:“ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТНО/И“. 

 

 I. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА УЛТРАЗВУКОВИ РАЗХОДОМЕРИ 

ЗА ИЗМЕРВАНЕ ПРИ НАПОРНИ ТЕЧЕНИЯ 

 

УЛТРАЗВУКОВ РАЗХОДОМЕР за напорни тръбопроводи (за напорни 

течения) 

 

УЛТРАЗВУКОВИЯТ РАЗХОДОМЕР  е предназначен за измерване на обемен 

разход и обемно количество на еднофазни течни флуиди в напорни тръбопроводи.  

 

Принципът на измерване и конструкцията на разходомера определят липсата на 

движещи се части и хидравлични загуби, и дават възможност за директен монтаж на 

сензорите на тръбопровода.  

Параметрите на средата не оказват влияние на точността на измерване.  

При ултразвуковия разходомер за диаметри на тръбопроводи 100÷4000 mm, 

ултразвуковите сензори се монтират директно на съществуващ тръбопровод. 

Профилактика и сервиз на сензорите се извършва в работни условия (под 

налягане).  

Разходомерите намират приложение във водоснабдяването и напояването, 

хранително-вкусовата промишленост и др. 

 

1. ПРИНЦИП НА РАБОТА  
Ултразвуковият разходомер е от честотно - импулсен тип, при който скоростта 

на движение на флуида се определя чрез измерване на времето за преминаване на 

ултразвукови импулси срещу и по посока на протичане на флуида. Микропроцесорният 

блок на разходомера преобразува измерената величина в моментен разход, натрупано 

количество и други производни величини.  

Коефициентът на преобразуване скорост/разход се определя чрез измерване на 

стойностите на всички величини, функционално свързани с измерването на разхода. 

 

2. ФУНКЦИОНАЛНИ ВЪЗМОЖНОСТИ  
Показания:  

- обемен разход - l/s, m
3

/h, барграф (0 до 100%); 

- обемно количество - l, m
3

; 

- време - на работа, ресурс на резервно захранване, часовник/календар за 

реално време; 

- текущо състояние; 

- архив за натрупано обемно количество; 

 

Изходи за връзка с външни устройства и системи за автоматизация:  
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- аналогов, честотен, сериен, импулсен, релеен; 

- дистанционно отчитане по GSM (SMS); 

 

3. УСЛОВИЯ ЗА МОНТАЖ 
- разширение, стеснение; 

- 1 коляно на 90º, тройник; 

- 2 колена на 90º в една равнина; 

- 2 колена на 90º в две различни равнини; 

- частично отворен вентил; 

 

4. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 

 

Диаметър на тръбопровода         100 ÷ 4000 mm; 

 

Работно налягане     < 2,5 MPa; 6,3 MPa; 

 

Температура на флуида 

стандартно изпълнение    (0 ÷ 70)° C; 

 

Околна температура 

за вторичния преобразувател   (-10 ÷ 50)° C; 

 

Степен на защита 

на първичния преобразувател   IP68; 

на вторичния преобразувател   IP65; 

 

Захранване      220 V AC или 24V AC/DC 

вградена акумулаторна батерия   10 h работа; 

външен акумулатор    (12÷24) V 

 

Материали 

сензори / първичен преобразувател  12X18H9T; 

вторичен преобразувател    ABS Cover:PC; 

 

Грешки 

FS102 – мокро калибриране   < 1 %; 

FS103 – теоретично калибриране  < 1,5 %; 

 

Буквено – цифров дисплей   2 x 16 LCD, подсвет; 

 

Изходи – галванично изолирани 
- токов/напрежителен    4 ÷ 20 mA; 

        или 0 ÷ 20 mA; 

        или 0 ÷ 24 mA; 

        или 0 ÷ 5 V; 

- честотен      0 ÷ 10 kHz; 

- сериен      RS-485/ RS-232 

- импулсен      ≤ 10Hz, 50 ms; 

- релеен 

 

5. ГАРАНЦИОНЕН СРОК - 24 месеца. 

6. ОДОБРЕНИЯ: 
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 Да се признава като средство за измерване от ДАМТН, Басейнови 

дирекции; 

 Да са утвърдени от ГД "Национален център по метрология" и Комитета по 

стандартизация и метрология; 

 Да са вписани в Държавния регистър на одобрените типове средства за 

измерване; 

 Да отговаря на изискванията на Наредба за съществените изисквания и 

оценяване съответствието на средствата за измерване (приета с ПМС № 253 от 

15.09.2006  г., в сила от 01.01.2007 г.); 

 Да притежава сертификат за качество на производителя, гарантиращ 

изпълнението на съответните функции и със сертификат за съответствие с 

изискванията на Закона за измерванията и Наредба за средствата за измерване, 

които подлежат на метрологичен контрол: БДС EN ISO 9001:2008. 

 

Ултразвуков разходомер за измерване при напорни течения, 

включващ: 
Мярка К-во 

Ултразвуков разходомер за напорни тръбопроводи  Ф400 тип к-т 24 

Сигнален кабел,кабелен шлаух м 500 

Инженеринг- въвеждане в експлоатация бр. 24 

Първоначална метрологична проверка с срок на годност 3 години бр. 24 

Фотоволтаичен панел 50W/12V бр. 24 

Акумулатор 24Ah/12V бр. 24 

Контролер за управление на заряда бр. 24 

Стойка за фотоволтаичен панел бр. 24 

Оборудвано табло бр. 24 

 

II. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА УЛТРАЗВУКОВИ РАЗХОДОМЕРИ ЗА 

ИЗМЕРВАНЕ ПРИ БЕЗНАПОРНИ ТЕЧЕНИЯ 

 

Ултразвуковите разходомери са предназначени за прецизно измерване на ниво, 

разход и обемно количество на вода в открити канали и безнапорни тръбопроводи. 

Видът и степента на замърсяване и състава на водите не трябва да влияят на точността 

на измерването. 

Прилага се класическият метод – измерва се ниво и по изчислената или заснета 

зависимост ниво-разход /ключова крива/ се определя разхода и се отчита обемното 

водно количество.  

За измерване на водни количества в открити канали се използват стандартните 

преливници и методи. Функционалната зависимост ниво-разход се въвежда в 

разходомера в табличен вид максимум до 250 точки. Разходомерът измерва нивото и 

след линейна апроксимация определя моментните стойности на разхода, които се  

архивират,интегрират и визуализират. 

Табличният вид на задаване на ключова крива и линейната апроксимация между 

точките трябва да позволява интерпретиране  на произволна зависимост  на 

експериментално заснети съответствия ниво-разход. 

Да има функция за калибриране на място на монтажа. Да може да се извежда 

текуща информация на дисплея за ниво, разход, температура, обемно количество, 

астрономично време, архив, статус, състояние на изходите и др.  

Да има възможност да архивира обемните количества и максималните нива за всеки 

час за последните поне 2 години. Да има възможност да се извлече информация от 
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архива за отчетено количество за произволен период от време при задаване на начални 

и крайни дата и час. Потребителят софтуерно може да зададе стойност на 

включване/изключване. 

Стойностите на разхода за граничните стойности на аналоговите изводи се избира 

от потребителя. Ултразвуковото водомерно устройство да може да се включи в мрежа 

или към компютър.  

 Управлението и обслужването да позволява оперативно следене на работата на 

цялата система с възможност за гъвкаво променяне на различни параметри. Софтуерът 

да се модифицира спрямо изискванията на конкретния обект. 

 

1. Трансмитер с възможност за монтаж на DIN шина: 

1.1. Захранване - 100 - 240 V AC; 47 до 63 Hz; 10 - 35 V DC; 

1.2. Разход на енергия - 14 W с до 8 сензора на 1 MHz; 

1.3. Тегло - 1150 g. 

1.4.  Степен на защита от проникване на вода и прах: 

- й сензор IP 68 (НЕ < IP 67); 

- електронен блок IP 65; 

1.5. Температурна компенсация на сензора - (-20 :  +65)º С АС и (-20 :  +70)º С DC; 

1.6. Точност при измерване на ниво - Дебит (Q):  ± 0,5 %, в зависмост от 

условията на измерване, Скорост (V): <  ± 5 mm/s; 

1.7. Памет - 1 Gb с изход на USB; 

1.8. Показания: 

- ниво; 

- разход {l/s; m
3
/h; %}; 

- скорост на потока; 

- тотален брояч на количеството - l; m
3
; 

- брояч на отработените часове; 

- температура; 

- часовник на астрономично време с автоматична корекция лятно/зимно време; 

- архив на измерените обемни количества: 

 по часове      - за последните min 2 години за 

денонощие     - за последните min 2 години; 

 за месец      - за последните min 2 години; 

 за години      - за последните min 2 години; 

 за произволен период    - за последните min 2 години; 

 архив на нерегламентирани събития  - цикличен 64 събития; 

 логер на разход, ниво, скорост  - през 5 мин. за три месеца период. 

 

1.9. Методи за измерване: 

- Ключова крива ниво/разход до 250 точки (линейна апроксимация между две точки) 

- По формула на Шези; 

- Преливници (с триъгълен, правоъгълен, трапецовиден, изрез); 

- Прегради - правоъгълна, стъпало; 

- Стеснения; 

- Скорост на потока и ниво; 

 

1.10. Видове канали: 

- правоъгълен; 

- цилиндричен; 

- U-образен; 

- трапецовиден; 
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1.11. Изходи/входове (опции): 

- релейни - 4 бр. 

- токов/напрежнов - 0/4 - 20/24 mA; 

- вход за скорост на потока - 0-20mA, честотен; 

- Комуникация - RS 485 или RS 232  протокол Modbus RTU, Modbus TCP. 

- Брой пътища на сензорите: от 1 до 4; до 32 при свързване с допълнителен модул; 

 

1.12. Комплектност: 

- ултразвуков сензор LS 10.0; 

- електронен блок LS (F18); 

- сензор за скорост (опция); 

- паспорт; 

- декларация за съответствие. 

 

1.13. Комплектност: 

- трансмитер с възможност за монтаж на DIN шина; 

- допълнителен модул; 

- сензор за скорост (опция); 

- паспорт; 

- декларация за съответствие. 

 

Допълнителен модул: 

1.14. Захранване - 100 - 240 V AC; 47 до 63 Hz; 24 V DC; 

1.15. Разход на енергия - максимум 48 W; 

1.16. Степен на защита от проникване на вода и прах: 

- IP 65 - алуминиева кутия; 

1.17. Температура на работа: (-20 :  +50)º С; 

1.18. Максимална влажност: 80 %, без наличие на конденз; 

1.19. Входове - връзка към ултразвуковите сензори; 

1.20. Изходи - Връзка към трансмитер; 

1.21. Комуникация - Кабел за връзка между допълнителния модул и 

трансмитери Тип: LiYC11Y 2 x 1.5 mm
2
 + 1 x 2 x 0.34 mm

2
, външен диаметър на 

кабела: 8,4 mm ± 0.25 mm; 

 

Сензори 

1.22. Измервана скорост - ± 15 m/s; 

1.23. Широчина на открития канал - от 0,5 m до 40 m по заявка; 

1.24. Неточност при измерване - Скорост (Vсредно): <  ± 0,1 % от измерената 

стойност; 

1.25. Честота на измерването - 1 MHz; V40: 200 kHz (честотите са в зависимост 

от честотата на пътя); 

1.26. Влаго- и прахо защита - IP 68 

1.27. Температура на работа: (-20 :  +50)º С; 

1.28. Максимално налягане: 16 bar за врезни датчици; 

1.29. Дължина на кабела - до 100 m; 

1.30. Контактна повърхност на сензорите с водата: 

- Screw-in сензор/plug-in сензор и rod сензор: материали от нераждаема 

стомана 1.4571, CFK (Carbon), Viton; 

- Сензор тип Полусфера неръждаема стомана 1.4571, CFK (Carbon), POM,  

PUR, (щепсел и гнездо от неопрен); 



 

__________________________________________________________________________________________ 

СОФИЯ – 1618, бул. „ЦАР БОРИС III” №136, ПК 345      тел. (02) 808 50 04, (02) 808 50 01      

факс: (02) 808 50 22; (02) 856 48 42, office@nps.bg                                                                                                                                                        

www.nps.bg 

Ballhead сензор неръждаема; 

 

2. Гаранционен срок - 24 месеца. 

 

3. Одобрения: 

3.1 Да се признава като средство за измерване от ДАМТН, Басейнови дирекции; 

3.2 Да отговаря на изискванията на Наредба за съществените изисквания и 

оценяване съответствието на средствата за измерване (приета с ПМС № 253 от 

15.09.2006  г., в сила от 01.01.2007 г.); 

3.3 Да притежава сертификат за качество на производителя, гарантиращ 

изпълнението на съответните функции и със сертификат за съответствие с 

изискванията на Закона за измерванията и Наредба за средствата за измерване, 

които подлежат на метрологичен контрол: БДС EN ISO 9001:2008. 

 

Ултразвуков разходомер за измерване при безнапорни  

течения, включва следните елементи: 
мярка  К-во 

Ултразвуков разходомер за открити канали  бр. 89 

Инженеринг - въвеждане в експлоатация (пуск) бр. 89 

Сигнален кабел LIYY-OZ 5x0.75mm2  м 1800 

Фотоволтаичен панел 50W/12V бр. 89 

Акумулатор 24Ah/12V бр. 89 

Контролер за управление на заряда бр. 89 

Стойка за фотоволтаичен панел бр. 89 

Оборудвано табло бр. 89 

 

III. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА АВТОМАТИЗИРАНА МОДУЛНА 

КОНТРОЛНО-ИЗМЕРВАТЕЛНА СИСТЕМА 

Автоматизирана модулна контролно-измервателна система за извършване 

на технически мониторинг. 

Измерването на различни параметри в отдалечени и трудно достъпни 

райони е задача, изискваща съвременни дистанционни методи за отчитане и 

предаване на измерените данни. 

Чрез изграждане на хардуерна платформа и разработен софтуер се 

създава самостоятелна екосистема, която има за цел: 

- да изгради интегрирано електронно отчитане и регистриране на 

измервателни уреди. 

- да обработва и визуализира надеждно отчетените стойности и 

резултати; 

- да архивира автоматично получените данни, гарантирайки 

необходимата степен на сигурност; 

- да сведе до минимум риска от загуба на данни; 

- да позволява лесна и бърза конфигурация и реконфигурация; 

- да работи в самостоятелен режим без допълнително външно 

захранване. 

Контролно-измервателната система ще измерва и записва водното ниво и 

преминаващите водни маси през определено разстояние в рамките на 

реконструирания участък с дължина 11 250 м. 

Модулите за изграждане на КИС са следните: 

1. Аналогови сензори за отчитане на нужните физически величини; 
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2. Телеметрични модули с автономно захранване и цифров радиомодем 

за предаване на данни; 

3. Ретранслаторен модул за осъществяване на надеждна 

радиокомуникация и пренос на данни; 

4. Базова станция - основно оборудване за събиране, обработка и 

криптиране на данните. 

5. Специализиран софтуер за обработка и визуализация на постъпващите 

данни. 

Базовата станция трябва да  бъде разположена на подходящо избрано 

местоположение, отговарящо на изисквания да бъде с лимитиран достъп 

(охранявано) и контролирана среда (закрито помещение).  

Един телеметричен модул заедно със свързани към него аналогови 

сензори ще обуславят едно отделно, самостоятелно измервателно звено. По една 

измервателна станция ще бъде разположена в началото и края на съоръжението за 

цялостен контрол на преминалите водни маси. Останалите да  бъдат разположени 

за оптимално отчитане на водните количества използвани за напояване на 

прилежащите терени по сектори спрямо разпределението на 

ВОДОПОЛЗВАТЕЛИТЕ.  

При голямо разстояние на хидромелиоративното съоръжение на 

последните измервателни станции до базовата станция да бъде предвидено 

монтирането на два ретранслаторни модула.  

Изградената за проекта комуникационна инфраструктура може да се 

използва за бъдещо надграждане и развитие на системата, както и за друга 

налична инфраструктура в района. 

 

Описание на модулите за изграждане на контролно-измервателната 

система 

 

1. Аналогови сензори 

Контролно-измервателната система се състои от устройства за измерване 

на физическите величини. Датчиците са разположени на избрана локация, където 

е необходимо точното отчитане на параметрите. Аналоговите сигнали от тях се 

отвеждат по специални кабели до Модула за измерване. В настоящия проект е 

предвидено използването на витлов скоростомер за измерване на скоростта в 

канала и калибровка, ултразвукови сензори за ниво в открити канали и/или 

дебитомери за монтаж върху маркучи на напоителни помпи. 

 

2. Телеметрични модули 

Телеметричният модул представлява микропроцесорен модул за 

управление на измервателната система и дистанционно предаване на данни чрез 

радиосигнал.  

Модулът работи в реално време и при ниска консумация на ток. Данните 

могат да се отчитат на зададен интервал от време. Този интервал може програмно 

да се променя в зависимост от изискванията и нуждите на алгоритъма за 

измерване. 

При всяко включване се осъществява връзка с датчика и се изпълнява 

зададения алгоритъм на измерване. При разлика на отчетените данни по-голяма от 

предварително определен диапазон, те се изпращат към базовата станция и 

захранването се изключва. В противен случай данните се запомнят в буферна 

памет, след което захранването отново се изключва. Ако в рамките на 24 часа 

няма промяна по-голяма от зададения диапазон, то данните задължително се 

изпращат към базовата станция. 
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При наличие на тенденция за промяна, системата влиза в режим на 

активно следене, измерване и предаване на данни. 

Телеметричният модул изпраща безжично измерените стойности до 

базовата станция посредством цифров радио модем. След успешно предаване на 

данните, системата получава нови настройки от базовата станция и се изключва 

захранването за постигане на минимална консумация от акумулаторната батерия 

и преминава в режим на изчакване (standby). При неосъществяване на връзка 

поради лоши метеорологични условия, липса на ток в диспечерския пункт и други 

причини се правят нови опити за връзка през определени интервали от време до 

успешното предаване на данните. 

Захранването на телемтричния модул е автономно от акумулатор и 

позволява работа в продължение на повече от 3 месеца без необходимост от 

зареждане. Конструктивно той е поставен в лесно за достъп място и може да бъде 

заменен лесно с друг. При всяко включване автоматично се проверява 

състоянието на акумулатора , като се измерва неговото напрежение и при 

необходимост се сигнализира. Към модула има включен и фотоволтаичен панел, 

чрез който се осигурява зареждане на работния акумулатор. 

 

3. Ретранслаторен модул 

Поради голямата площ, на която за разположени устройствата с 

телеметрични модули е необходимо поставянето на два ретранслатора за 

осъществяване на надеждна комуникация между всички измервателни станции на 

контролно-измервателната система. Този радио модул приема постъпващата 

комуникация от измервателната станция и я предава към базовата станция и 

обратно. 

Ретранслаторът ще е изграден от еднакви радиомодули с измервателните 

станции. Разликата е в софтуера за управление, като на работната честота той 

незабавно ще приема и препраща постъпващата информация без да я променя. 

 

4. Базова станция 

В базовата станция се включва радио комуникационен модул и 

контролер. Станцията трябва да има осигурено захранване, като към системата 

има включено допълнително непрекъсваемо захранване (UPS). Тя трябва да 

работи в режим на непрекъснато следене на заявки от връзка с някоя от 

измервателните звена. 

Комуникационният модул прави преход от безжичната радио мрежа към 

връзка с контролера, който събира, криптира, анализира и изпраща данните по 

протокол GPRS/LTE или налична wi-fi мрежа към отдалечена база данни в 

облачното пространство, от където могат да се изготвят различни справки и 

отчети. 

При осъществяване на връзка между комуникационния модул и една от 

измервателните станции се осъществява диалог между двете устройства. 

Телеметричният модул предава пакет от данни, съдържащи свой уникален 

идентификационен номер и измерените стойности. 

Пристигналият пакет данни се проверява за грешки и иска повторно 

изпращане при наличие на такива. След това към измервателната станция се 

изпраща сервизна информация за настройване на режима му на работа, състояща 

се в определяне на следващата връзка с устройството, периодичността на 

предаване на данни и др. 

 

5. Специализиран софтуер 
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Управлението и обслужването на базовата станция е максимално 

опростено и същевременно позволява оперативно следене на работата на цялата 

система с възможност за гъвкаво променяне на различни параметри. Софтуерът се 

модифицира спрямо изискванията на конкретния обект. 

 

ОДОБРЕНИЯ: 

 Да се признава като средство за измерване от ДАМТН, Басейнови 

дирекции; 

 Да отговаря на изискванията на Наредба за съществените изисквания и 

оценяване съответствието на средствата за измерване (приета с ПМС № 253 от 

15.09.2006  г., в сила от 01.01.2007 г.); 

 Да притежава сертификат за качество на производителя, гарантиращ 

изпълнението на съответните функции и със сертификат за съответствие с 

изискванията на Закона за измерванията и Наредба за средствата за измерване, които 

подлежат на метрологичен контрол: БДС EN ISO 9001:2008; 

 Комуникационни модули: Сертификат за съответствие на 

оборудването издаден в съответствие с модул Б (Анекс 3 от Директива за радио 

оборудване 2014/53/ЕС) 

 Комисия за регулиране на съобщенията: Разрешение от КРС за 

предоставяне на територията на Република България на следните мрежи и услуги: 

 Наземни мрежи с ползване на радиочестотен спектър 

 Пренос на данни - Други услуги за пренос на данни  

 

Модулна контролно-измервателна система Мярка К-во 

Модулна контролно-измервателна система, с включени: бр 6 

Аналогов сензор за напорен тръбопровод бр 2 

Аналогов сензор за открит канал бр 29 

Телеметричен модул бр 6 

Ретранслаторен модул бр 6 

Базова станция бр 6 

 

IV. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА МОБИЛНО ОТЧИТАЩО 

УСТРОЙСТВО 

 

Комуникационни устройства/хардуер с възможност за използване на безжични 

технологии в един от долупосочените радио диапазони от обхвата на свободен за 

ползване и подлежащ на разрешителен режим радиочестотен спектър, съгласно 

издадените нормативни документи от компетентните държавни органи в Р. България, 

както следва: 

Радиочестотен спектър, утвърден от КРС, без да е необходимо да е 

индивидуално определен (свободен достъп) в диапазоните или индуктивно: 433-500 

MHz; 860-870 MHz; 

Радиочестотен спектър, утвърден от КРС, чрез разрешение за ползване на 

индивидуално определен ограничен ресурс в диапазона или индуктивно: 900 MHz – 

2100 MHz 

Поддържане от страна на мрежата и от крайните комуникационни устройства на 

двупосочна комуникация с възможност чрез нея за промяна  на определени технически 

и функционални параметри на комуникационните устройствата: 

 - периодичност на измерване на параметри и съхранение на измерените 

стойности в отделни отчети 
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- периодичност на предаване на данни за измерените параметри 

- гранични стойности на параметрите за измерване 

- промяна на режима на работа на комуникационните устройства 

Режими на работа на комуникационните устройства 

Периодичен режим – измерване на параметрите на хидротехническа мрежа през 

отделни еднакви периоди от време и предаването им през безжичната мрежа веднага 

след измерването и получаването на измерените стойности 

Архивен режим – измерване на параметрите на хидротехническа мрежа през 

отделни еднакви периоди от време, съхранение на измерените стойности в 

комуникационните устройства под формата на отделни отчети и предаването на 

натрупаните отчети през безжичната мрежа според зададения период на предаване на 

данни 

Известяващ режим – измерване на параметрите на хидротехническа мрежа през 

отделни еднакви периоди от време, сравняване на измерените стойности с 

предварително зададени гранични стойности за тези параметри и предаването им през 

безжичната мрежа при достигане или излизане извън граничните стойности 

Възможност на комуникационните устройства за предаване на данни за 

измерени стойности на параметри, както следва: 

-съхранените отчети в рамките на 24 часа с осигуряване непрекъсната във 

времето последователност на отчетите 

- предаване на измерени стойности на параметрите или на съхранените отчети 

регулярно на интервали от 5 минути до 24 часа 

Интерфейси на комуникационните устройства за предаване на данни за 

измерени стойности на параметри, както следва: 

Импулсни входове с честота на входния сигнал до 10 Hz и входно напрежение 

до 3 V 

Аналогови напреженови входове за напрежение 0 – 5 V 

Аналогови токови входове за ток 4mA – 20 mA (вариант с външно захранване) 

Окомплектоване и габаритни размери на комуникационните устройства 

Гарантирана работоспособност на комуникационните устройства с  5м 

дължина на съединителен кабел от страна датчиците за измерване параметрите 

към крайното комуникационно устройство. 

Осигуряване непрекъсваема работа на комуникационните устройства за 

срок от 5 години при предаване на измерените параметри през безжичната мрежа 

с периодичност 30 минути. 

Окомплектоване на комуникационните устройства със  енергийно 

захранване за гарантиране непрекъсваема работа според изискванията и 

минималния срок с възможност за превключване между отделните 

режими:Автономно батерийно захранване за работа без външно електро 

захранване за срок от 5 години .Външно захранване 220в и подаване на работно 

напрежение от 5 В до 36 В и осигуряване на резервирано автономно захранване за 

30 дни в случай на отпадане на основното захранване. Външно захранване от 

фотоволтаичен панел и осигуряване на резервирано автономно захранване за 30 

дни в случай на отпадане на основното захранване. 
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Съблюдаване на изисквания към комуникационните устройства за максимално 

допустими габаритни размери от 10см х 5см х 5см до 20см х 10см х 10 см (ВхДхШ) 

заедно с автономното захранване с оглед съвместимост на условията за монтаж на 

крайните устройства по физическите локации. Възможност за монтаж на 

комуникационните устройства в хоризонтално, вертикално или друго положение без 

нарушаване на качеството на безжичната свързаност. 

Условия за работа на комуникационните устройства. 

Комуникационни устройства предназначени за работа във влажна и топла среда.  

Водо и прахозащита на крайните комуникационни устройства съответстваща на 

минимум IP67 изисквания 

Гарантирана работа на устройствата при температура oт -20оC до + 40оC  температура;  

Сертификати 

Комисия за регулиране на съобщенията: 

Разрешение от КРС за предоставяне на територията на Република България на следните 

мрежи и услуги: 

Наземни мрежи с ползване на радиочестотен спектър  

Пренос на данни - Други услуги за пренос на данни  

Монтаж - монтажът и въвеждането в експлоатация на измервателните устройства 

става от лице , което притежава сертификат за извършване на подобен род 

дейност.  

 

ДРУГИ:Комуникационни модули: 

Сертификат за съответствие на оборудването издаден в съответствие с модул Б (Анекс 

3 от Директива за радио оборудване 2014/53/ЕС) 

 

Мобилно отчитащо устройство  бр 51 

 

V. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА ВОЛТМАНОВИ 

ИЗМЕРВАТЕЛНИ УСТРОЙСТВА 

 

1. ПРИНЦИП НА РАБОТА  
Промишленият хоризонтален водомер е предназначен за измерване на 

подаваното количество вода. Волтмановият водомер работи на принципа на датчик за 

скоростта на водата с работно колело. Работната скорост на колелото е пропорционална 

на скоростта на изразходваната вода. Работната скорост е пропорционална на 

количеството подаваната вода. 

Предназначението на водомера е да измерва потока и подаваното количество 

вода. 

 

2. КОНСТРУКЦИЯ НА УРЕДА: 
 Волтманов хоризонтален, сух водомер; 

 С вътрешно регулиране с поплавък; 

 С подвижен измервателен механизм в затворен корпус; 

 Измерва в хоризонтално и вертикално положение; 

 

 

Водомерът да има следните подгрупи: 

ПО МАРКИРОВКА, в зависимост от изходните импулси, с които разполага: 

 MWN - основен тип с механичен брояч; 
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ПО НОМИНАЛЕН ДИАМЕТЪР: DN 150, DN 200 и DN300 

 

3. ОПИСАНИЕ НА УРЕДА: 

 

3.1. ИЗМЕРВАТЕЛНО УСТРОЙСТВО: 

Измервателното устройство се състои от измервателен механизъм, ребрест горен 

капак на механизма и брояч. Измервателното устройство се прикрепя към тялото с 

помощта на винтове. Натегнатостта на измервателното устройство към тялото се 

осигурява от О-образни пръстени, като един О-образен пръстен осигурява външната 

натегнатост (измервателното устройство и винтовете). Вторият О-образен пръстен, 

осигурява натегнатостта на разположения в тялото механизъм (вход и изход без DN 

125, 150, 200, 250, 300). Регулиращата перка може да се регулира на различни позиции 

по отношение на потока на водата. 

 

3.2. ИНДИКАТОРНО УСТРОЙСТВО: 

Индикаторното устройство включва определен брой ролки и стрелки на брояча. 

Състои се от 6 ролки за m
3
 и три или 2 отчитащи скали със стрелки за десетиците m

3
. 

Капацитетът на брояча е 999 999 m
3
 или 9 999 999 m

3
, а резолюцията на отчитане е 0,5; 

5; или 50 dm
3
. Броячът може да разполага с контактен или оптичен импулсен 

преобразовател. Механичният брояч има метално капаче, каквото могат да имат и 

контактния или оптичния импулсен преобразовател. 

 

3.3. ПРИНЦИП НА ДЕЙСТВИЕ: 

Основната част на водомера е винтово зъбно колело, разположено вертикално на оста 

на осите на тръбите. Винтовото зъбно колело се притиска от струята течност и се 

завърта. Въртящото се движение на винтово зъбно колело се предава към механичния 

брояч чрез магнитния съединител. 

 

 

4. ОСНОВНИ ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

За всички типови маркировки: 

 

Номинален диаметър DN (mm): 150 - 200 mm; 

 

Обхват на показанията (m
3
):  10

7
 

 

Резолюция на отчитане (m
3
):  0,005 

 

Максимално допустимо налягане: MAP 16; 

 

Интервал работно налягане (bar): от 0,3 до 16; 

 

Загуба на налягане:   Δ P10 

 

Температурен клас:   Т30, Т50; 

Положение:    H, V; 

 

Атмосферна и механична среда: Затворени пространства (от 5º С до 

55º С),       механичен клас М1 

 

Електромагнитна среда:  Е1 
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4.1. ОСНОВНИ МЕТРОЛОГИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

 

IP код:  min IP 68; 

Маса: до 105 кг; 

 

5. ОСНОВНИ МЕТРОЛОГИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

 

 максимална грешка при при минимален разход:  ± 5 %; 

 максимална грешка при номинален разход:  ± 2 %; 

 

 

6. ДАННИ, ПОСТАВЕНИ НА ИЗМЕРВАТЕЛНИЯ УРЕД: 

Минимум следните данни трябва да бъдат поставени на кожуха, на 

циферблата на измервателното устройство или на идентификационната 

табела на всеки един водомер, или в продуктовата му документация: 

 Име на производителя или търговската му марка; 

 Тип на Волтмановия водомер; 

 Измервателно устройство - m
3
; 

 Числена стойност на Q3 и коефициента Q3/Q1; 

 коефициента Q2/Q1; 

 Сериен номер и година на производство; 

 Номер на типа сертификат ЕС и знак за съответствие; 

 Най-високо допустимо налягане, в случай че се различава от 1 МРа; 

 Посока на потока вода; 

 Клас атмосферна и механична среда; 

 Клас чувствителност към профила на потока; 

 Клас електромагнитна среда; 

 Температурен клас в случай, че се различава от Т30; 

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Q1 - минимален дебит; Q2 - междинен дебит; Q3 - 

постоянен дебит 

 

 

7. ГАРАНЦИОНЕН СРОК - 24 месеца. 

 

8. ОДОБРЕНИЯ: 

Водомерите  се пускат на пазара в съответствие с процедура за оценка на съответствието 

съгласно Приложения Г или Д на Директива 2014/32/ЕС, както и съгласно техническото 

описание в този протокол и те трябва да се изпитат в съответствие с изискванията, 

определени в ISO 4064-1:2014, или съответно в OIML R 49-1:2013.  

Метрологични изпитвания могат да се извършват само от производителя или съответно от 

акредитирания орган съгласно процедурата за оценка на съответствието в Приложения Г или 

Д на Директива 2014/32/ЕС.  

 

Вид Мерна ед. К-во 

Волтманови измервателни устройства DN300 бр 7 

Волтманови измервателни устройства DN 150 бр 1 

Волтманови измервателни устройства DN 200 бр 1 
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VI. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА ПАРШАЛ КОРИТО 
 

Водомерните корита тип Паршал са предназначени за измерване на водни дебити в 

открити канали в условията на постоянно или бавно изменящо се течение . 

Прилага се класическият метод – измерва се ниво чрез ултразвуков сензор 

разположен на стойка над коритото по изчислената или заснета зависимост ниво-разход 

/ключова крива/ се определя разхода и се отчита обемното водно количество.  

Табличният вид на задаване на ключова крива и линейната апроксимация между 

точките трябва да позволява интерпретиране  на произволна зависимост  на 

експериментално заснети съответствия ниво-разход . 

Водомерните корита могат да са изработени от стомана или армиран полиестер от 

фибро стъкло  или подобен . 

 

2. Водомерно корито тип Паршал основни параметри : 

2.1. Водно количество - от 10 до 2000 м3/час ;  

2.2. Дължина - от 750 мм до 2900 мм 

2.3. Широчина средна - от 300 мм до 1000 мм 

2.4. PH - от 3 до 10; 

2.5. Тегло - 10 до 100 k g. 

2.6. Температури - (-20 :  +40)º С , и за кратки периоди до 90 º С ; 

2.7. Точност при измерване на ниво - Дебит (Q):  ± 0,5 %, в зависмост от 

условията на измерване; 

 

2.8. Методи за измерване: 

- Ключова крива по ниво предварително зададена от производителя   

2.9. Видове канали: 

- правоъгълен/ у- образен - по стандарт БДС 17328:1993; 

 

2.10. Комплектност: 

- Корито Паршал; 

- паспорт; 

- декларация за съответствие. 

 

2. Гаранционен срок - 24 месеца. 

 

3. Одобрения: 

 

3.1 Да се признава като средство за измерване от ДАМТН, Басейнови дирекции; 

3.2 Да отговаря на изискванията на Наредба за съществените изисквания и 

оценяване съответствието на средствата за измерване (приета с ПМС № 253 от 

15.09.2006  г., в сила от 01.01.2007 г.); 

3.3 Да притежава сертификат за качество на производителя, гарантиращ 

изпълнението на съответните функции и със сертификат за съответствие с 

изискванията на Закона за измерванията и Наредба за средствата за измерване, които 

подлежат на метрологичен контрол: БДС EN ISO 9001:2008; 

3.4 ДРУГИ СЕРТИФИКАТИ 

 БДС EN 17328:1993 

 

 

ВОДОМЕРНИ КОРИТА '' ПАРШАЛ '' мярка  К-во 

ВОДНО КОЛИЧЕСТВО  ОТ 10 ДО 100 М3/ЧАС  бр. 1 
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ВОДНО КОЛИЧЕСТВО  ОТ 20 ДО 300 М3/ЧАС  
бр. 19 

ВОДНО КОЛИЧЕСТВО  ОТ 50 ДО 600 М3/ЧАС  бр. 
4 

ВОДНО КОЛИЧЕСТВО  ОТ 100 ДО 1200 М3/ЧАС  бр. 
1 

 


