ТЕЛЕМЕТРИЧНО: ВОДОНО НИВО И СКОРОСТСИСТЕМА ЗА МОНИТОРИНГ НА РЕКА СПЕРХИОС
Project ID:
Проектът се отнася за доставка на оборудване, използвано при
изпълнението на изследванията на пилотния проект:
“ДОСТАВКА НА ОБОРУДВАНЕ НА ПИЛОТНА СИСТЕМА
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА РАННО НАПЛЯВАНЕ НА РЕКА СПЕРХИОС »

ЗА

който наблюдава нивото на водата и скоростта на реката в
предварително определени точки, регистрирайки едновременно
хидрометеорологични данни в реално време.
Мрежата предоставя точни данни, за да ги използва за оценка на
нивото на риск от наводнения.

На кратко:
Система : Мрежа за наблюдение на
нивото и скоростта на
водата
Място

: Река Сперхиос

Период : Септември 2020
Захранването на станциите се извършва от малки слънчеви панели, докато
предаването на данните е безжично от станциите до офисите в региона,
без мобилна телефония.

Администратор:
Региона на централна Гърция

Важно:
- Безплатно предаване на данни
- Радарна технология без
необходимост от често калибриране

- Напълно разширяем по брой станции
и вариация на измерените параметри

Обработката и визуализацията на измерванията се основава на найпълната и надеждна платформа, “addVANTAGE Pro”.
Платформата може да предоставя в реално време други програми за
обработка на данни и софтуер за оценка на риска в реално време.

ТЕЛЕМЕТРИЧНО: ВОДОНО НИВО И СКОРОСТСИСТЕМА ЗА МОНИТОРИНГ НА РЕКА СПЕРХИОС
Радар Сензор за нивото на водата
 Обхват на измерване до 20м.
 Точност ± 2 мм
 Angle ъгъл на лъча 10˚.
 Има SDI-12 изход за връзка с регистратор на данни.
 Защита ΝΕΜΑ 4X.
 Работна температура -40 ° C до + 60 ° C.

Уред за телеметрия
 Устойчив безжичен телеметричен блок.
 Устойчив безжичен телеметричен блок.
 Предаване на данни до разстояние> 20000м.
 Степен на защита: IP 67
.
Радар Сензор за скорост на водата
 Не се изисква поддръжка.
 Степен на защита: IP 67.
 Работна температура -40 ° C до + 60 ° C.
 Обхват на измерване на скоростта на водата: 0,10 - 15m / s.

Манометър за дъжд
 Тип: кофа за преобръщане.
 Той има чувствителност / разделителна способност 0,2 мм дъжд за
преобръщане.
 Има изходни импулси (1 импулс на 0,2 мм дъжд).
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