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DOPPLER FLÖDESMÄTARE FÖR PARTIELLT FYLLDA RÖR 
 
Rör som är delvis fyllda, tex dagvatten, vägtrummor mm samt innehåller partiklar och 

luftbubblor mäts bäst med dopplerteknik som utnyttjar orenheterna i vattnet för 

mätning av dess flödeshastighet. 

 

 20 punkts koordinatsystem för att beskriva flödesarea som kan vara tex ett rör 
eller en tvärsnittsarea av ett vattendrag 

 Mätvärdeinsamlare och omvandlare som registrerar flödeshastighet, djup och 
konduktivitet 

 Arbetsområde flödeshastighet: 0.02 mm/s till 10 m/s, dubbla flödesriktningar, 
noggrannhet 1% 

 Vattendjup: 0 till 10 m 
 Djup mäts både med trycksensor och ultrasonisk nivågivare 
 IP68 epoxitätad sensor 
 Kommunikation via Modbus RS-485 
 Väggmonterad eller portabel mätvärdesomvandlare 

 
 
Specifikation DOF6000: 
Strömförsörjning: 230 VAC & 24 VDC 
IP klassning: Mätvärdesomvandlare: IP66，Givare: IP68 
Arbetstemperatur:  0℃..+60C (omgivande vatten) 
LCD skärm: 4.5” 
Kommunikation: RS485 Modbus-RTU(standard. Optioner: 4-20mA, datalogger, GPRS 
Sensorstorlek: 135mm x 50mm x 20mm (L x B x H) 
Användningsområde: Partiellt fyllda rör Ø 200-10000 mm; öppen kanal/vattendrag 200-10000 

mm 
Flödesberäkning: Hastighet, volymflöde 
Sensor material: Epoxi-tätad med SS 316 fäste 
Vikt sensor: 1kg med 15 m kabel (maximal kabellängd 100 m som option) 
Sensorkonfiguration: Standard 20 mm/s..3.2m/s, andra konfigurationer som option 
Noggrannhet hastighet: ±1% 
Hastighet upplösning: 1 mm/s 
Vattendjup: Minst 40 mm över sensor 
Temperatur upplösning: 0.1°C 

 
 
 
 

Ø 150 mm

Minst 5x150 mm=750 mm
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Val av installationsplats 
En typisk installation är ett rör eller en kulvert med dimension 150 mm till 2 m. Sensorn 
placeras vanligast i närheten av utloppet av rent praktiska skäl men kan naturligtvis även 
placeras på andra ställen om tex en nedstigningsbrunn finns. Placeringen bör vara där den är 
omgiven av raksträcka före och efter sensors med laminärt flöde för optimal prestanda. 
Sensorn får ej monteras närmare än 5x rörets innerdimension från utloppet och skall ej 
placeras i ett korrugerat rör. 
 

 
Figur 1 Exempel på sensorplacering 
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Exempel på flödesareor 
 
Cirkulär profil 

  
V-formad och rektangulär profil 
 

  
 
 
Olikformig profil 
 

  
 


