
Zwê¿ki serii KAMA do  kanalizacji deszczowej 
                            i sanitarnej

       przep³yw 

318 000 /  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 tak¿e zwê¿ki o mniejszym zakresie pomiarowym  serii KAMA , zwê¿ki segmentowe KAMA-euro , konstrukcja 
tych  zwê¿ek umo¿liwia  ich monta¿  w kolektorach o œrednicach od 100 do 1600 mm w  studzienkach poprzez  w³az 
studzienki  co znacznie ogranicza nak³ady inwestycyjne.   
 

zwê¿ka KAMA -1

Wszystkie nasze  zwê¿ki  KAMA  mierz¹  ju¿  przep³yw od  0m3/h  
najwiêksze  mierz¹ przep³yw w zakresie od 0  do 60 000 m3/h
najmniejsze mierz¹  przes¹czyny  zapór wodnych od  0 do 0,5m3/h  
Pracê zwê¿ki KAMA -euro  2500 przy ró¿nych wielkoœciach przep³ywu ,
prezentuj¹   zdjêcia obok - zakres pomiarowy  tej zwê¿ki  to   0 do 22 000m3/h 
Zwê¿kê zamontowano przed piaskownikiem w betonowym kanale œcieków 
surowych o szerokoœci 2500 mm .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  
mierzy w pe³nej szerokoœci kana³u zachowuj¹c  jego  pe³n¹ przepustowoœæ .     

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-01 pH  i Sm-03    . 
Opracowanie specjalnej obróbki sygna³u czujnika poziomu i odpowiednich algorytmów pracy stacji Sm-01pH Sm-03 da³o w 
rezultacie prosty uk³ad pomiarowy, nie maj¹cy  konkurencji w dziedzinie zwanej“pomiary  przep³ywu w kana³ach otwartych"

KAMA R   do kolektorów
 od 500 do 1600mm 

  przeplyw 12000m /h       przeplyw 5800m /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
15m3/h

tel. 32 353 -47-73   32 358 -72 -48  

 kom. 790 328 540     

www.kamaeko.com.pl

                                  kamaekogroup@gmail.com

KAMA  TRTOKAMA eco  Group 

Grupa Kama - eko S.A 

Zak³ad

Lotniczy

R
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Lotniczy
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Stacja monitoringu Sm-03 to:  po³¹czenie przep³ywomierza, pH- metru, 
mierników temperatury, przewodnoœci  oraz rejestratorów i liczników. Automatyczne rejestratory i liczniki sumaryczne  rejestruj¹ i 
zliczaj¹ dane o iloœci odprowadzanych œcieków w tym z przekroczonym pH,  temperatur¹, przewodnoœci¹  rejestruj¹ tak¿e  czas 
wy³¹czeñ  i  zdarzenia , awarie ,próbê ingerencji w uk³ad pomiarowy . Rejestratory te  zapamiêtuj¹ poszczególne dane w cyklach 
dobowym ,godzinowym miesiêcznym. kwartalnym za ostanie 370 dni ( ka¿da minuta) . Wbudowany w stacji modem GPRS mo¿e 
przesy³aæ dane do sieci Internet zapewniaj¹c  automatyczny nadzór nad uk³adem pomiarowym . U¿ytkownik po zalogowaniu siê do sieci 
mo¿e przegl¹daæ zgromadzone  dane, ustawiæ progi awaryjne poziomu, przep³ywu. Posiadaj¹c kilka stacji sm-03  mo¿e tworzyæ
wzajemn¹ koleracjê pomiêdzy poszczególnymi danymi przes³anymi  przez stacjê Sm 03 ,mo¿e je sumowaæ , odejmowaæ mo¿e  ustawiæ
parametry  automatycznej analizê przepustowoœci odcinków kanalizacji np. w  zale¿noœci od wielkoœci zarejestrowanych przez  czujnika
opadów  deszczu naszej produkcji. Bardzo prosty intuicyjny system  przycisków obs³ugi stacji pozwala tak¿e oprócz bie¿¹cych danych
poziom ,przep³yw pH ,temperatura , stany liczników ,odczytaæ na wyœwietlaczu dane archiwalne zapisane w niezale¿nej  pamiêci stacji.
Dane te mo¿na przegl¹daæ w formie wykresów liniowych, s³upkowych .Danych tych u¿ytkownik nie mo¿e skasowaæ.  Dostêp do systemu
internetowego  i jego konfiguracja jest ustalany indywidualnie z klientem .Stacja mo¿e tak¿e  wspó³pracowaæ w uk³adami automatyki 
sterownikami . Standardowy uk³ad pomiarowy to: stacja Sm-03  zwê¿ka KAMA , czujnik  poziomu .
Przyk³adowe rodzaje zwê¿ek  serii KAMA   przeznaczonych do  wspó³pracy ze stacj¹ Sm-03 lub Sm-01pH

 
 

  

                          Stacja SM-03  wspó³pracujaca ze zwê¿kami  serii  KAMA 

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   18,9 m. /h   

pH             7,8
  3.7 m  

Suma  000000234 m. 

Temperatura                   19,8 C
   2.3 m.
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poziom

gniazdo USB i mini USB
do przenoszenia 
danych do pamiêci
zewnêtrznej  

dioda sygnalizacji alarmowej

dioda sygnalizacji stanu 
  akumulatora 

kolorowy wyœwietlacz

przyciski wyboru wyœwietlanych danych i ustawieñ  stacji
 

przycisk  za³ /wy³ wyœwietlacza
( przy zasilaniu akumulatorowym)

Pomiar  przep³ywu odbywa siê w nastêpuj¹cy sposób: 
przep³ywaj¹ca ciecz trafia na opór stawiany przez
zabudowan¹ na ich drodze zwê¿kê Kama. Odpowiednio
dobrany kszta³t zwê¿ki powoduje spiêtrzanie siê cieczy
przy ma³ych przep³ywach œcieków spiêtrzenie jest 
wiêksze wraz z wzrostem poziomu spiêtrzenie ulega 
zmniejszeniu nie ograniczaj¹c przepustowoœci kana³u
a prêdkoœæ przy dnie zwê¿ki wzrasta ,co powoduje jej 
samooczyszczanie,zwe¿ka mierzy przep³yw od 0 a¿ 
do pe³nego wype³nienie kolektora. Wartoœæ tego 
spiêtrzenia zmierzona przez czujnik poziomu przes³ana 
zostaje tras¹ kablow¹ do stacji  Sm-03 ,gdzie przy pomocy 
odpowiedniego algorytmu przeliczana jest na przep³yw, 
wyra¿ony w m3/h na wyœwietlaczu stacji. Przeliczony przep³yw
elektronika stacji  przetwarza na dane do pamiêci jej rejestratorów
i  liczników  sumarycznych.  
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 typ               
KAMA-1            400mm         od 0 do   250m3/h      studzienki  > 1000mm, kana³y  szer. 400mm , kolektory  o œrednicy  od 100 do   400 mm
KAMA 2            600mm         od 0 do   800m3/h      studzienki >  1200mm, kana³y   szer. 600mm , kolektory o œrednicy  od 100  do   600 mm
KAMA 3           800mm         od  0 do 7200m3/h      studzienki >  1600mm, kana³y  szer  800mm , kolektory o œrednicy  od 100   do   800 mm
KAMA 4         1500mm         od  0 do 10000m3/h    studzienki >  2400mm, kana³y szer 1500mm , kolektory o œrednicy  od 100   do 1200 mm
KAMA -euro                          od  0 do 60 000m3/h         kana³y betonowe rowy ziemne  o  szerokoœci   2500 mm  do 6000 mm   

szerokoœæ         zakres pomiaru                                              mo¿liwoœci  monta¿u  

KAMA  euro     R 500         od  0 do   2500m3/h      kolektory  wód opadowych    o œrednicy    od 400 do 500 mm  
KAMA  euro     R 1000       od  0 do   5000m3/h      kolektory wód opadowych     o œrednicy    od   800   do  1200 mm   
KAMA  euro     R  2000      od  0 do   25000m3/h    kolektory wód opadowych     o œrednicy    od 2000   do  4000 mm   
 

Zwê¿ki  segmentowe  do kolektorów    wód opadowych i œcieków  

zasilanie standard  230 V60 Hz
opcja akumulator  lub 
akumulator  wspomagany 
ogniwem solarnym 

wyjœcie : RS 485, eternet ,modbus 
4-20mA , wyjœcia dwustanowe 

Tabela produkowanych zwê¿ek KAMA    -    na zamówienie wykonujemy równie¿ zwê¿ki o innych wymiarach i zakresach pomiarowych  

typowa studzienka
 o œrednicy od 1000mm 

UltradŸwiêkowy, radarowy lub hydrostatyczny 
                     czujnik poziomu
dodatkowo mo¿na zamontowaæ czujniki:  pH
temperatury , przewodnoœci , ropopochodnych

Zwê¿ka 
segmentowa
KAMA - monta¿
przez    typowy 
w³az   studzienki
bez   dodatkowych
 prac ziemnych

kolektor œciekowy: 
okr¹g³y o œrednicy od
150 do 1600 mm ,owalny
lub kana³ prostok¹tny

czujnik cofki

odizolowana 
galwanicznie
trasa kablowa

Zestaw stacja Sm-03   zwê¿ka seri  i Kama dziêki swej
konstrukcji spe³nia wymogi obowi¹zuj¹cych przepisów 
z zakresu:Prawa ochrony œrodowiska ,Prawa wodnego
Zbiorowego zaopatrzenia w wodê i odprowadzenie 
œcieków , dyrektyw UE EMC & LVD 
stacja posiada znak   CE 

              

    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) 356-32-48  
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