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FloSonic bat

FloSonic data

FloSonic bat je vyhodnocovacia jednotka slúžiaca
pre meranie a záznam prietoku voľných hladín
prostredníctvom otvorených žlabov, priepadov
a pod. K vyhodnocovacej jednotke je možné pripojiť
2 ľubovoľné meracie senzory s výstupom 0/4-20
mA a 2 senzory s impulzným výstupom. Výsledky
meranie sú posielané na server pomocou IoT
Sigfox alebo GSM Heracles, odkiaľ je ich možné
stiahnuť do súborov vo formáte .csv.

FloSonic data je komunikačná jednotka slúžiaca pre
výpočet a zasielanie nameraných údajov prietoku a
pretečeného objemu a okamžitého prietoku na server
pomocou siete IoT Sigfox alebo GSM Heracles, odkiaľ
je ich možné stiahnuť do súborov vo formáte .csv.
K jednotke je možné pripojiť 2 ľubovoľné meracie
senzory s ímpulzným výstupom a 2 senzory
s výstupom 0/4-20 mA.

Prietokomer pre profily s voľnou hladinou
s napájaním z batérie.

Jednotka pre výpočet a zasielanie údajov prietoku
a pretečeného objemu do siete IoT Sigfox a GSM
Heracles.

Prehľad snímačov výšky hladiny:
Typ senzora
Merací princíp
Merací rozsah (m)
Presnosť

EchoPod DL10
Ultrazvukový
0,05 – 1,25
3 mm

Krytie snímača

IP68

ULM-53N-02/06
Ultrazvukový
0,25 – 2/6
0,15% z rozsahu
merania
IP68

Teplotný rozsah (°C )

-35 až 60

-30 až 70
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ULM-53Xi -02/06
Ultrazvukový
0,25 – 2/6
0,15% z rozsahu
merania
IP68, (ExII 2G Ex ia
IIA T5)
-30(-20) až 60

DLM-35
Kapacitný
0–1
1% z rozsahu
merania
IP68
-40 až 85

Skrinka
Interná batéria
Externé napájanie
Vstupy
Záznamník údajov
Programovanie
Funkcie

Údaje zasielané na server
pomocou IoT siete SigFox
Procesor
Pripojenie snímačov
Rozsah teplôt
LCD display
Podsvietenie
Prepäťová ochrana

FloSonic bat
Plast,170 x 120 x 55 mm, IP67, 4 priechodky
PG7
3 VDC 5000mAh
12V DC

FloSonic data
Plast,80 x 120 x 55 mm, IP67, 2 priechodky PG7

2x analogový 0/4..20mA
2x impulzný
Záložná pamäť pre 4000 záznamov

2x analogový 0/4..20mA
2x impulzný
Záložná pamäť pre 4000 záznamov

PC software, USB konektor
Vstupy 0/4-20 mA: výpočet prietoku a
pretečeného objemu pomocou mernej krivky
Impulzné vstupy: výpočet pretečeného
objemu
Vstupy 0/4-20 mA: prietok, pretečený objem
Impulzné vstupy: pretečený objem, stav
batérie
ATx MEGA_A3
Pasívne 2-vodičové 24V / 4..20mA
Pasívny impulzný kontakt/tranzistor
-25 .. 70°C
65 x 25 mm alfanumerický,4 riadky, 20
znakov na riadok
LED biela, pri pripojení zariadenia cez USB
28 V Unipolar Transil 1kA

PC software, USB konektor
Impulzné vstupy: výpočet pretečeného objemu
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3 VDC 5000mAh
12V DC

Impulzné vstupy: pretečený objem, stav batérie
ATx MEGA_A4
Pasívny impulzný kontakt/tranzistor
-25 .. 70°C
50 x 15 mm alfanumerický, 3 riadky, 16
znakov na riadok
LED biela, pri pripojení zariadenia cez USB
28 V Unipolar Transil 1kA

