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Proline Promag W 800
zasilany bateryjnie, 
z bezprzewodową transmisją 
danych, dedykowany do 
monitoringu sieci wodnej

Sprawdzony przepływomierz
elektromagnetyczny dla branży wodnej 
i ściekowej
•  Spełniający wymagania branży:
	 –	do	montażu	na	rurociągach
	 o	średnicy	DN	600
	 –	dopuszczenie	do	kontaktu
	 z	wodą	pitną
• Pewne i długie działanie:
	 –		spawany	w	całości	czujnik	o	stopniu	

ochrony	IP66/67	(typ	4X)	lub	IP68	
(typ	6P)

	 –		certyfikacja	w	zakresie	ochrony	
przed	korozją	w	zastosowaniach	
podziemnych	oraz	podwodnych	

•  Bezpieczne zarządzanie danymi:
	 –		dostępny	na	całym	świecie
	 			szyfrowany	przesył	danych	za
	 			pomocą	sieci	komórkowej
	 –		wszystkie	mierzone	wartości	są	

zapisywane	w	pamięci	urządzenia	
(do	50 000 wpisów)

•  Heartbeat Technology: 
zdalnie	aktywowana	weryfikacja	
urządzenia	bez	zakłócania	przebiegu	
procesu	zakończona	raportem	w	PDF

•  Inteligentne działanie: 
dowolny	wybór	interwałów	pomiaro-
wyuch	w	celu	wydłużenia	czasu	pracy	
baterii	nawet	do	15 lat

•  Wygodne uruchomienie: 
obsługa	przez	aplikację	SmartBlue



Czujnik Proline Promag W 8002

Nieważne gdzie: na terenach miejskich czy oddalonych od aglomeracji, na 
pustyni czy w tropikach – dokładny pomiar zużycia wody pitnej i procesowej, 
umożliwiający prowadzenie odpowiednich rozliczeń, ma coraz większe zna-
czenie. Endress+Hauser opracował nowy czujnik Promag W 800 z zasilaniem 
bateryjnym, który sprawdzi się dokładnie w takich zastosowaniach. Ten prze-
pływomierz elektromagnetyczny jest przeznaczony do różnorodnych, także 
autonomicznych zastosowań nawet tam, gdzie nie ma zasilania sieciowego:
• na obszarach, na których występuje woda morska, rzeczna, źródlana lub 
     gruntowa
• w sieciach rozdzielczych i na stacjach przesyłowych
• w systemach nawadniania

Przetwornik z serii Proline 800 zamyka w niewielkiej przestrzeni wszystko, 
co potrzebne: elektronikę, baterię, moduł pamięci oraz moduł komunikacji 
komórkowej pozwalający wysyłać i odbierać dane. Ponadto dzięki zastoso-
waniu rozwiązania Endress+Hauser Netilion Water Network Insights (str. 4) 
umożliwia pobieranie zmierzonych z jego pomocą wartości oraz komunika-
tów o stanie urządzenia online, na przykład z chmury. Dzięki temu przepły-
womierz staje się gwarancją pewnego monitorowania przepływu wody oraz 
zapewnia ekonomiczne działanie w dłuższej perspektywie czasu:
• Wiarygodne, bezproblemowe pomiary zużycia wody
• Dokładna alokacja kosztów i rozliczenia zgodne z wytycznymi prawa
•  Wiarygodne monitorowanie instalacji wodnej przez całą dobę (ilości, 

wartości graniczne itp.)
•  Dokładna detekcja nieszczelności w systemach dystrybucji wody, np. dzięki 

odczytowi zewnętrznych wartości ciśnienia do 40 barów.

Promag W 800
Pomiar możliwy wszędzie – również bez zasilania 
sieciowego

Monitorowanie	procesów	staje	się	zada-
niem	coraz	bardziej	wymagającym,	tym	
bardziej,	że	ciągle	zwiększa	się	zapotrze-
bowanie	na	produkty	o	jak	najwyższej	
jakości.	 
Dlatego	właśnie	Endress+Hauser	zapew-
nia	rozwiązania	do	pomiaru	przepływu	
dostosowane	do	potrzeb	konkretnej	
branży,	optymalizując	je	zawsze	pod	
kątem	przyszłych	wymagań	technologicz-
nych.
Przepływomierze	Proline	nowej	gene-
racji	bazują	na	koncepcji	jednorodnego	
projektu	urządzeń,	co	oznacza,	że	ich	
stosowanie	zapewnia	oszczędność	czasu	
i	pieniędzy,	a	także	maksymalne	bezpie-
czeństwo	w	całym	cyklu	życia	zakładu.

 Heartbeat Technology 
Stały	monitoring,	diagnostyka 
i	weryfikacja	urządzeń

Łatwość obsługi (HMI)   
 Oszczędność	czasu	dzięki	inte-	
	 ligentnej	obsłudze	urządzenia		
	 (aplikacja	SmartBlue)

 HistoROM 
Automatyczny	zapis	danych	i	ich	
odzyskiwanie

 Bezproblemowa integracja 
systemu 
	Łatwość	dostępu	i	przejrzystość	
dzięki	łączności	cyfrowej

               Netilion 
															Bezpieczny	dostęp	do	danych 
															pomiarowych	w	chmurze	za 
															pośrednictwem	komputera	lub 
															urządzenia	mobilnego

1  Promag	W	800,	wersja	„Rozszerzona”	z	anteną	komórkową
2  Promag	W	800,	wersja	standardowa
3  	Promag	W	800	do	zastosowań	podziemnych	z	ochroną	antykorozyjną	

zgodną	z	normą	ISO 12944
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3Bezpieczeństwo – elastyczność – bezobsługowość 

Bezpieczeństwo – odporność – bezobsługowość 
Czujniki Promag to spokój pod wieloma względami 

Heartbeat Technology – teraz weryfikacja jest jeszcze 
łatwiejsza
W branżach wodnej i ściekowej zapewnienie maksymal-
nej produkcyjności zakładu jest absolutną koniecznością. 
Dlatego właśnie przepływomierz Promag W 800 zapewnia 
funkcje diagnostyki, monitoringu i weryfikacji:
•  Funkcja testowania zgodnie z wymogami prawa – możli-

wość uruchomienia w dowolnej chwili
•  Stała autodiagnostyka zapewniająca maksymalne bezpie-

czeństwo
•  Metrologicznie identyfikowalna weryfikacja urządzenia 

bez zakłócania procesu
•  Zabezpieczone przed manipulacją protokoły z weryfikacji, 

które można uzyskać w dowolnej chwili np. w postaci 
dokumentacji jakościowej (norma ISO 9001) do celów 
audytowych

•  Znaczne wydłużenie zalecanych przepisami prawa cykli 
ponownej kalibracji (po konsultacji z odpowiednim orga-
nem nadzorczym)

Wydłużenie czasu pracy baterii dzięki zastosowaniu 
inteligentnej elektroniki 
Możliwość indywidualnego dostosowania interwałów 
pomiarowych w czujniku Promag W 800 w zależności od 
zastosowania i dynamiki przepływu:
1   Inteligentne dostosowanie – w celu zapewnienia 

maksymalnego czasu pracy akumulatora interwały 
pomiarowe są dostosowywane automatycznie, zależnie 
od dynamiki przepływu.

2   Ustalona wartość – interwał pomiarowy jest ustalany 
na podstawie ustawionej wstępnie wartości (ustawienia 
fabryczne: 15 s). 

Odporność nawet w zastosowaniach podwodnych 
i podziemnych
Urządzenia pomiarowe są często montowane poza za-
budowaniami, przez co narażone są na działanie ciepła, 
kurzu czy gwałtowne zmiany pogody. Ciągła praca pod 
wodą lub ziemią to jeszcze większe wyzwanie dla trwa-
łości urządzenia. Czujnik Promag W został zaprojekto-
wany właśnie do pracy w takich warunkach:
•  Certyfikacja w zakresie ochrony przed korozją zgod-

nie z normą ISO12944:
 – w instalacjach podwodnych (Im1/Im2)
 – w instalacjach podziemnych (Im3)
 – w obszarach podwyższonego zasolenia (C5-M)
 –  w obszarach o ekstremalnych zmianach wilgotności 

lub temperatury
•  Wytrzymały, spawany w całości czujnik
• Odporna na korozję obudowa poliwęglanowa
•  Wysoka odporność na przenikanie wody dzięki za-

bezpieczeniu IP68 (typ 6P)

Promag W 800
Pomiar możliwy wszędzie – również bez zasilania 
sieciowego

5 s

15 s
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Czujnik Proline Promag W 800

Bezproblemowa integracja systemu dzięki 
czujnikowi Promag W 800
Przykład działania usługi w chmurze Endress+Hauser 
„Netilion Water Network Insights”
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Netilion
°C

5. Przetwarzanie
i analiza danych
Algorytmy wykrywające 
przecieki, weryfikujące, 
prognozujące, itp.

4. Wizualizacja
i zarządzanie danymi
Monitoring sieci wodocią-
gowych oraz infrastruktury 
zdecentralizowanej (np. 
informacje o pogodzie/geolo-
kalizacja)

3. Pobieranie i przesył 
danych
Możliwość podłączenia 
urządzeń niezależnie od 
sygnału wyjściowego

2. Pobieranie danych
i sterowanie
Inteligentne urządzenia 
pomiarowe i czujniki 
(przepływ, analiza cieczy, 
ciśnienie, poziom, tempera-
tura, itp.)

Inne urządzenia (pompy, 
zawory, itp.)

1. Infrastruktura 
naziemna
Rurociągi, pompy, zawory, 
itp.

Netilion Water Network 
Insights 

Netilion Water Network Insights do monitoringu sieci wodociągowych



5Czujnik Promag W 800 jako część rozwiązania Netilion Water Network Insights

Bezpieczny przesył danych i działanie 
Przepływomierz Proline Promag W 800 umożliwia bezprzewo-
dowe przesyłanie danych w dowolnej chwili dzięki wykorzysta-
niu modułu łączności komórkowej, także w obszarach pozba-
wionych zasilania lub tam, gdzie jest ono niestabilne:
•  Intuicyjny – łatwość obsługi i pobieranie danych przez 

Bluetooth za pomocą aplikacji SmartBlue
•  Elastyczny – możliwość integracji z systemami SCADA lub 

rozwiązaniem chmurowym Endress+Hauser Netilion Water 
Network Insights

•  Kompleksowy – wgląd online w dane pomiarowe oraz 
informacje dotyczące urządzenia takie jak natężenie przepły-
wu, ciśnienie, licznik, stan urządzenia i procesu, komunikaty 
alarmowe, poziom naładowania akumulatora, dane geoloka-
lizacyjne i inne za pomocą:

 –  Netilion Value, zapewniającego łatwy dostęp do wartości 
mierzonych przez konkretne urządzenie

 –  Netilion Water Network Insights, przez rozwiązanie 
sieciowe służące do monitorowania i wizualizacji systemów 
wodnych, w których stosowany jest  Promag W 800

 – zapewnianego przez klienta centrum sterowania
•  Jedyny w swoim rodzaju – weryfikacja urządzenia (z 

zapisaniem sygnatury czasowej) bez przerywania pracy za 
pośrednictwem Heartbeat Technology

•  Bezpieczny – zapewniany na całym świecie szyfrowany 
przesył danych

Pomiar	wydajności	ujęcia	wody	za	pomocą	czujnika	Promag	W	800 
z	zasilaniem	bateryjnym

Więcej informacji na temat Netilion Water
Network Insights 

https://pl.endress.com/NWNI

Netilion
°C

5. Przetwarzanie
i analiza danych
Algorytmy wykrywające 
przecieki, weryfikujące, 
prognozujące, itp.

4. Wizualizacja
i zarządzanie danymi
Monitoring sieci wodocią-
gowych oraz infrastruktury 
zdecentralizowanej (np. 
informacje o pogodzie/geolo-
kalizacja)

3. Pobieranie i przesył 
danych
Możliwość podłączenia 
urządzeń niezależnie od 
sygnału wyjściowego

2. Pobieranie danych
i sterowanie
Inteligentne urządzenia 
pomiarowe i czujniki 
(przepływ, analiza cieczy, 
ciśnienie, poziom, tempera-
tura, itp.)

Inne urządzenia (pompy, 
zawory, itp.)

1. Infrastruktura 
naziemna
Rurociągi, pompy, zawory, 
itp.

Netilion Water Network 
Insights 

Netilion Water Network Insights do monitoringu sieci wodociągowych



Czujnik Proline Promag W 800

Czujnik Promag W 800
dostosowany do Twoich potrzeb 
Spełnia przyszłe wymagania – z możliwością rozbudowy – elastyczny
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Apps

Netilion

Chmura

Netilion

Wersja standardowa
•  Zasilanie bateryjne bez komunikacji
 komórkowej 
• Zdalne zarządzanie przez Bluetooth
 i aplikację SmartBlue

Wersja rozszerzona 1
• Zasilanie bateryjne / zewnętrzny
 zasilacz sieciowy
• Komunikacja komórkowa z 
 wykorzystaniem karty SIM
 użytkownika do transmisji danych
 (OPC-UA) na każdej platformie i za
 pomocą klasycznych sieci
 komórkowych, np. 5G
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Wersja rozszerzona 3
• Zasilanie bateryjne / zewnętrzny
 zasilacz sieciowy
• Komunikacja komórkowa za
 pośrednictwem karty eSIM od
 Endress+Hauser do łączności
 z aplikacjami Netilion (np. Netilion Value)
 do przetwarznia danych, oceny
 i prognozowania

Karta SIM 
użytkownika

Karta eSIM od
Endress+Hauser

Karta eSIM od
Endress+Hauser

Wersja rozszerzona 2
• Zasilanie bateryjne / zewnętrzny
 zasilacz sieciowy
• Komunikacja komórkowa za
 pośrednictwem karty eSIM od
 Endress+Hauser do łączności
 z Netilion (OPC-UA)

Wersja rozszerzona 4
• Zasilanie bateryjne / 
 zewnętrzny zasilacz sieciowy
• Łączność komórkowa
 bezpośrednio z Netilion 
 Water Network 
 Insights



Dostosowany do Twoich potrzeb

Sprawdzi się w różnych zadaniach pomiarowych

Woda	surowa	(rzeczna/morska)

Woda	gruntowa

Zbiorniki	retencyjne	(monitoring	napełnienia)

Obszary	nawadniane	(pomiar	zużycia)

Woda	źródlana

Woda	pitna	i	procesowa

Przepompownie	/	sieci	dystrybucyjne	(pomiar	ilości)

Rurociągi	przesyłowe	(pomiar	ilości,	wykrywanie	nieszczelności)
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ul.	Wołowska	11
51-116	Wrocław
Tel.	+48	71	773	00	00
Fax.	+48	71	773	00	60
info.pl@endress.com

www.pl.endress.com

EndressHauserPL

Dane techniczne

Systemy	pomiarowe	Promag	W	800	spełniają	wymogi	EMC	zgodnie	z	normą	IEC/EN 61326.	Spełniają	także	wymogi	określone	dyrektywami	UE	i	
ACMA,	co	umożliwia	stosowanie	na	nich	oznaczeń	 	i	 .

Przetwornik	Proline 800

Wyświetlacz Podświetlany	wyświetlacz	graficzny

Obsługa • Przez	aplikację	SmartBlue	(Blueto-
oth)
• 	Szyfrowany	zdalny	przesył	danych	
przez	LTE	Cat	M1,	LTE	Cat	NB1,	
EGPRS2

Zasilanie Zasilanie	bateryjne:
3,6 V DC,	wysokowydajna	bateria	lito-
wo-chlorkowo-tionylowa

Zasilanie	sieciowe	(opcjonalnie)²:
85	do	265 V AC	/	 
19	do	30 V DC	(50/60 Hz)

Materiał Poliwęglan

Obudowa Wersja	kompaktowa	i	rozdzielna2

Temperatura	
otoczenia

–25°C	do	+60°C

Stopień	ochrony Wersja	standardowa:	IP66/67	(typ	4X)
Opcjonalnie:	IP68	(typ	6P)1 

Wyjścia • 3	wyjścia	impulsowe/zestykowe
• Magistrala	Modbus	RS485
• Komunikacja	komórkowa2

Wejścia 1	wejście	stanu2

Komunikacja Modbus	RS485,	MQTT²	(chmura),	łącz-
ność	komórkowa	(przesył	danych	przez	
LTE	Cat	M1,	LTE	Cat	NB1,	EGPRS	)²

Zatwierdzenia Zatwierdzenie	radiowe²

Czujnik Promag W

Średnica	
znamionowa

• 	Wersja	o	pełnym	przekroju:	 
DN	25	do	600

• 	Wersja	z	przewężeniem	(bez	odcin-
ków	prostych):	DN	50	do	300

Przyłącza
procesowe

Kołnierze:	EN	(DIN),	ASME,	JIS,	AS

Temperatura	
procesowa

–20°C	do	+80°C

Stopień	och-
rony

• 	Wersja	standardowa:	IP66/67	(typ	
4X)

• 	Opcjonalnie:	IP68	(typ	6P)	w	przy-
padku	wersji	rozdzielnej

Maks.	błąd	
pomiarowy

± 0,5%	o.r.	± 2	mm/s

Zakresowość ponad	1000:1

Materiał	
(okładzina)

Poliuretan,	twarda	guma

Przewodność ≥ 20 μS/cm

Zatwierdzenia • 	Woda	pitna:	KTW/W270,	WRAS	
BS6920,	ACS,	NSF	61

• 	Nadzorowany	pomiar	przepływu	(w	
przygotowaniu)

• 	Ciśnienie:	PED,	CRN

1	Wyłącznie	w	czujnikach	Promag	W	800	|		2	Wyłącznie	w	czujnikach	Promag	W	800	
Advanced


