
Единствената система на пазара, която следи нивото на 
водата в резервоара от блокчета, комбинирана със система 
за ранно предупреждение срещу предстоящо наводнение.
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RAINEO METER



21-ви век ... климатът се променя с всеки изминат ден! Дъж-
довете стават все по-чести и по-обилни, снеговете се топят 
по-бързо, а наводненията зачестяват и засягат все по-об-
ширни площи! Нашата система за управление на дъждов-
ни води RAINEO трябва да отговаря на нуждите на създа-
лата се ситуация и да помага за правилното оразмеряване 
на системите, за да ги опази и за да посрещат събитията, 
свързани с промените в климата!

Pipelife Bulgaria въвежда Raineo meter в своята система 
Raineo към елемента от блокчета за задържане и инфил-
трация на Stormbox I и Stormbox II модул, който позволя-
ва непрекъснат мониторинг на използвания резервоар от 
блокчета в реално време. Благодарение на това решение, 
оператора на резервоара е постоянно информиран за ни-
вото на водата в резервоара, прогнозата за възможно пре-
ливане или необходимостта от почистване. Предвид ефек-
тите от наблюдаваните климатични промени, все повече е 
възможно да се сблъскаме с нарастващ брой наводнения 
или промяна на параметрите на почвата във времето.

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА 
ИЗМЕРВАТЕЛНИЯ УРЕД RAINEO?

Измервателният уред Raineo е част от системата за управление на дъждовни води RAINEO!
По принцип, това е измервателна станция с редица параметри, които позволяват да се 
следят и предвиждат преливанията и нуждата от поддръжка на системата!

Данните обхващат няколко параметра, като например валежи, влажност и температура на 
заобикалящата среда и водно ниво в резервоара, изграден от блокчета Stormbox!
Може да се използва както в съществуващи/вече инсталирани системи, така и в нови сис-
тема, намиращи се още във фаза на проектиране!

Предоставя както данни в реално време, така и статистически данни за целия период на 
измерване! 
Всички подобни данни се отнасят за площта, заобикаляща инсталирания измервателен 
уред RAINEO!
Всички събрани данни и данните в реално време не са подходящи за други системи RAINEO, 
нито в процес на проектиране, нито съществуващи, дори и такива, които са се намират в 
близък на инсталацията периметър!

ЗАЩО ДА СЕ ИЗПОЛЗВА ИЗМЕРВАТЕЛЕН УРЕД 
RAINEO?

Измервателният уред RAINEO предвижда обемите в резервоара, вероятността от преливане и нуждата от поддръжка и 
почистване на системата.

Той може да контролира притока; да сравнява реалния спрямо предвиждания обем; да следи промените в предварител-
ните оценки.

Определя действителната скорост на инфилтрация на водата към почвата за конкретния проект! Важен параметър за оп-
ределяне на обема на резервоара, нуждата от поддръжка, особено преди прогнозите за интензивни дъждове.
Следи в реално време водното ниво по време на валеж.
Дава предупреждение до два дни предварително преди вероятността от преливания и наводнения и се води по прогно-
зите за валежи.
Системата изпраща предупредителен имейл съобщения до клиентите при настъпване или очакване за преливане в обо-
зримото бъдеще.



Командно табло

1. Командно табло
2. Кутия на нивомера
3. Кутия с датчик за темпе-
ратура и влажност
4. Куплунг за захранващия 
кабел 
5. Куплунг за дъждомера 
6. Куплунг за нивомера

КЪДЕ И КАК ДА СЕ ИНСТАЛИРА?

Командното табло може да се инсталира на стълб/стойка в съседство до системата или върху стена на сграда в близост до 
системата!
Командното табло трябва да се свърже към главната електрическа мрежа в мястото, където е разположена инсталацията!
Необходимото напрежение е 220 V! То трябва да е директно свързано към командното табло, без щепсел!
Фазовите връзки и заземяването на захранващия кабел трябва да се съобразят!!!
Ако инсталацията се осъществява на стълб/стойка, трябва да се съобрази разстоянието до точката на свързване до глав-
ната електрическа мрежа!
Когато това разстояние и начина на полагане на захранващия кабел (по въздух или в земята) са известни, трябва да се 
определи защитата!

КАКВО СЪДЪРЖА ИЗМЕРВАТЕЛНИЯ УРЕД 
RAINEO?

 ● Вход (Multitech) или базова станция в командно табло/шкаф IP67 (за външен монтаж)
 ● Датчик за налягане (трансмитер) (Huba Control)
 ● Дъждомер (Delta OHM)
 ● Датчик за температура и влажност (S+S REGELTECHNIK)
 ● Захранващ кабел и други кабели за свързване на датчиците
 ● По желание: тръбна стойка (материал – неръждаема стомана INOX, дължина 2.5m) с плоска основа отгоре за монтиране 
на дъждомера



Забележка: Възможно е несъответствие на изображенията на продуктите с действителните.

Относно инсталирането на датчиците и софтуера, моля, запознайте се с повече подробности на Multitech conduit Setup


