
Zwê¿ki serii KAMA do  kanalizacji deszczowej 
                            i sanitarnej

       przep³yw 

3  18 000 m /h

Zastosowanie: pomiar przep³ywu odprowadzanych wód opadowych, œcieków  kanalizacj¹ grawitacyjn¹ -   z miast, gmin, 
obiektów wielkopowierzchniowych , lotnisk , zak³adów  przemys³owych ,oczyszczalni  œcieków . W ofercie  produkcyjnej 
posiadamy  zwê¿ki segmentowe KAMA-euro ,do kolektorów o przekrojach ko³owych jajowych dzwonowych i innych 
Zwê¿ki s¹ wykonywane z  zbrojonych ¿ywic poliestrowych i winyloestrowych ,ich lekka  konstrukcja umo¿liwia  monta¿ w 
istniej¹cych kolektorach przez typowy w³az studzienki . Prostota ich konstrukcji zapewnia ci¹g³a nieprzerwan¹ pracê i prost¹
kalibracjê do przeprowadzenia w ka¿dym czasie i miejscu monta¿u  uk³adu pomiarowego.    
 

zwê¿ka KAMA -1

Wszystkie nasze  zwê¿ki serii KAMA  mierz¹  ju¿  przep³yw od  0m3/h  
- najwiêksze  mierz¹ przep³yw w zakresie  od 0  do 60 000 m3/h
- najmniejsze mierz¹ przep³yw w zakresie  od  0 do 0,5m3/h  
Specjalnie ukszta³towane w podwodnej czêœci zwê¿ki  zwichrzenia pe³ni¹ role 
kierownicy strug i zwiêkszaj¹ w okreœlonym  jej obszarze prêdkoœæ œcieków  co
pozwala wysysaæ gromadz¹ce siê przed zwê¿k¹ osady i uzyskaæ laminarny 
przep³yw .Kszta³t  zwê¿ki nie przewê¿a kana³u ca³kowicie, œcieki przep³ywaj¹
pe³nym przekrojem.a uzyskany dziêki niemu rozk³ad prêdkoœci pozwala przy 
du¿ych przep³ywach  zachowaæ  jego   przepustowoœæ .

Pracê zwê¿ki KAMA -euro o szerokoœci  250 cm przy ró¿nych wielkoœciach przep³ywu 
,prezentuj¹   zdjêcia obok , na zdjêciach 3 i 4 zwê¿ka znajduje siê pod wod¹. 

Podstawow¹ trudnoœæ  wobec zmieniaj¹cej siê iloœci œcieków , opadów  stwarza dobór  zwê¿ki  i    jej  zakresu pomiarowego.
Zwê¿ka powinna umo¿liwiaæ  pomiary bardzo ma³ych iloœci œcieków  w  porze suchej , godzinach nocnych gdy ludzie œpi¹ i
maksymalnych iloœci w godzinach najwiêkszego poboru wody czy  te¿ opadów deszczu. 

Pomiar przep³ywu w kana³ach  otwartych  to najtrudniejszy do zrealizowania pomiar w  gospodarce wodno - œciekowej. 

Zwê¿ki KAMA I KAMA- euro  przeznaczone s¹  do wspó³pracy z  produkowanymi  przez nas  stacjami   monitoringu  Sm-03 SM -03PB    . 

KAMA  R   do kolektorów
 od 500 do 2500 mm 

  przeplyw 12000m /h       przeplyw 5800 m. /h
   zwê¿ka jest pod wod¹  przeplyw 25m /h

          przeplyw 2m /h
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KAMA 1 w studzience 
            œciekowej
  

KAMA 1               w kanale
          prostok¹tnym

zwê¿ka jest pod wod¹

 
  INTEREKO 

w 1996 i 1998r
w Katowicach

HYDROSILESIA  
         2010
                

   WOD-KAN  2002r 
w Bydgoszczy

 

 Eureka
  2011

 POLEKO 2003 r 
w Poznaniu 

oraz nominacje do nagrody  Polskiego God³a Promocyjnego  TERAZ POLSKA w  2006 i  2011r

Efektem naszej pracy jest zadowolenie klientów,  kilkaset zamontowanych uk³adów pomiarowych s³u¿¹cych do rozliczeñ finansowych  
        i liczne medale Miêdzynarodowych Targach   i  nagrody  

INFRASTRUKTURA 
WODNO-SCIEKOWA
            2010r  
       w  Kielcach 

  zwê¿ki s¹ objêta  ochron¹ na zasadzie  praw autorskich ,patentowych P - 3 558821 i prawa  wzoru   wspólnotowego  Uni Europejskiej   nr rej  
                                                                                                OHIM  000988746-002  
 

zakres pomiaru od 0 do
170m3/h

tel.    32 358 -72 -48  

 kom. 790 328 540     

Katowice 40-412

                                  Leœnego potoku 61

Grupa Kama - eko  

1

432

www.kama-pomiary.pl
www.kamaeko.com.pl

KAMA  eco  Group 
Silesian   Seaplane   Company 
Sp. z o.o.

KAMA  eco  Group 
Sp. z o.o.

http://www.kama-pomiary.pl


Zestaw stacja Sm-03 PB  z  zwê¿k¹ serii  
Kama spe³nia   wymogi obowi¹zuj¹cych 
przepisów  z zakresu : ochrony œrodowiska 
prawo wodnego i przepisów zbiorowego 
zaopatrzenia w wodê i odprowadzenie 
œcieków. Stacja spe³nia wymogi dyrektyw 
UE  EMC & LVD posiada znak   CE
Stacje SM-03 mog¹ byæ przystosowane 
do wersji SM-03 PB

                          Stacja SM-03PB     wspó³pracuj¹ca ze zwê¿kami  serii  KAMA 

              

    ul.St.Kóski 43   Lotnisko Kaniów ( EPKW)  

                    kamaekogroup@gmail.com

                             
KAMA  eco  Group 
Silesian   Seaplane   Company 
Sp. z o.o.

                     43-512  Bestwina 
tel .  48(32)    353 - 47- 73 
kom.              790 328 540
                       509 961 770
                          

zasilanie 230V 50Hz opcjonalnie 
akumulator 12V wspomagany 
solarem

czujnik po³o¿enia klapy

 dodatkowy ultradŸwiêkowy 
         czujnik poziomu

 modu³  transmisji danych do
            Internetu

  podstawowy
 ultradŸwiekowy
 czujnik poziomu

klapa 
przeciwpowodziowazwê¿ka serii  KAMA 

niskonapiêciowe  izolowane
galwanicznie trasy kablowe 
kable  typu UTP 4x2 x0,5  
napiêcie 24V DC 
zasilanie z stacji sm-03 PB 
maksymalna odleg³oœæ od 
stacji sm-03  do  1500m

Open  Channel  Flow  Monitor   Sm-03Open  Channel  Flow  Monitor   Sm-03

EMC & LVD

 Group eco KAMA 
 Service;
tel.+ 48(32) 356-32-48
email   kamaekogroup@gmail.com
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Przep³yw bie¿¹cy    0 m. /h                              0m/s    

o

  0 mm       150  mm     poziom   

250 mm      350  mm   zakres   

GPRS CZUJNIK 1 CZUJNIK 2

  Parametry œcieków 
 

Licznik   sumaryczny
  1223456 m

20 kwietnia 2016      12:45

pH     temp  7 16,4 C

    z   temperatur¹     >35C390 m  

126 m       z   pH  < 7   >93

3

3

3

10%

pole wyœwietlania  bie¿¹cych wartoœci 
 œcieków : przep³ywu jego kierunku 
     prêdkoœci        temp i pH

pole wyœwietlania  liczników  scieków
 ca³kowitego i z przekroczonymi 
 temp i pH

pole wyœwietlania  daty godziny 
 i stanów   pracy stacji

pole wizualizacji poziomów 
przed  i  za zwê¿k¹
oraz stopnia otwarcia klapy 
 

pole wyœwietlania bie¿¹cych poziomów przed 
      i za zwê¿k¹
      
 

pole wyœwietlania stopnia otwarcia klapy    
 

pole przycisków wyboru wyœwietlanych 
 tabel i wykresów  oraz ustawieñ stacji   

izolowany galwaniczne konwerter 
sygna³ów wyjœciowych 
Modbus RTU x 2,   4-20mA  

przyk³adowa kompletacja uk³adu pomiarowego w pe³nej wersji wyposa¿enia 
dostarczane  do klienta mo¿e byæ skompletowane inaczej  w zale¿noœci  od 
zamówienia. Stan uk³adu pomiarowego przedstawia wyst¹pienie tkz cofki 

Stacja monitoringu Sm-03PB  to:  po³¹czenie przep³ywomierza, pH- metru,czujnika  po³o¿enia klapy, inteligentnego czujnika cofki 
mierników temperatury,  oraz rejestratorów i liczników. Automatyczne rejestratory i liczniki sumaryczne stacji  rejestruj¹ i zliczaj¹ dane
o iloœci odprowadzanych œcieków w tym z przekroczonym pH,  temperatur¹, przewodnoœci¹  a tak¿e czas wy³¹czeñ w  cyklach 
godzinowych dobowych ,miesiêcznych. za ostanie 370 dni -dane te s¹ wizualizowane  w formie wykresów i tabel a. wbudowany 
modem GSM  pozwala przesy³aæ je do sieci Internet . Po zalogowaniu siê do sieci mo¿na przegl¹daæ zgromadzone w stacji dane,
Stacja posiada prosty intuicyjny system  przycisków   pozwalaj¹cy odczytaæ na wyœwietlaczu dane archiwalne i bie¿¹cych parametrów.
Wyposa¿enie stacji w dodatkowy czujnik poziomu pozwala na bie¿¹ce mierzenie cofki i automatyczn¹ kontrolê poprawnoœci pomiaru
przep³ywu œcieków . Pomiar przep³ywu odbywa siê na zasadzie spiêtrzenia œcieków przed elementem spiêtrzaj¹cym i jego kontrolê 
za nim im wiêkszy poziom spiêtrzenia tym wiêkszy przep³yw. Znaj¹c zale¿noœæ poziomu œcieków przez zwê¿k¹ i za zwê¿k¹ i stopieñ
otwarcia klapy nie tylko zwiêkszamy pewnoœæ  pomiaru, ale tak¿e mo¿emy w pe³ni i na bie¿¹co monitorowaæ  przepustowoœæ danego
odcinka kanalizacji ,stan systemu  przeciwpowodziowego , zdolnoœæ odbiornika do przyjmowania œcieków. Wartoœci zmierzonych 
poziomów oraz ustawione zakresy pomiarowe czujników s¹ wyœwietlane na bie¿¹co co pozwala w prosto skalibrowaæ okresowo 
uk³ad pomiarowego poprzez porównanie zmierzonej fizycznie wartoœci poziomu jego wyœwietlan¹ wartoœci¹.Stacje s¹ przystosowane
do wspó³pracy z  systemami automatyki i pomiarów oraz  teleinformatycznymi .Opracowany przez nas wspólnie z firma GERYCO 
system  MONSTREAM H2O  pozwala  tworzyæ wzajemne  koleracjê pomiêdzy poszczególnymi  stacjami ,które umo¿liwiaj¹ 
automatycznie monitorowanie danej zlewni .Zgromadzone dane pozwalaj¹ prognozowaæ warunki  pracy  zlewni i  bardzo ³atwo podj¹æ 
trafn¹ decyzjê o czyszczeniu odcinka kana³u zanim wyst¹pi  sytuacja kryzysowa. System mo¿e byæ wyposa¿ony  w czujniki opadów 
atmosferycznych. Uzupe³nieniem  monitoringu  zlewni  rzek  i jezior mog¹ byæ produkowane przez nas  odpowiednio  wyposa¿one 
amfibie : inspekcyjny pojazd  wodno l¹dowa KAMA SP 2  , samolot - amfibia  F 7  KAMA-hydran oraz  motorówka inspekcyjna KRAK 1.
 , 

 
 
 

  

KAMA  eco  Group 
www.kama-pomiary .pl                             www.kama- amfibie .pl

KRAK 1
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