ELEKTRO-TRADING Sp. z o.o.

SYSTEMY MONITOROWANIA ŚRODOWISKA
(HARDWARE & SOFTWARE)

PRZENOŚNE, TRWAŁE BEZPRZEWODOWE PLATFORMY MONITORUJĄCE

CZUJNIKI MONITOROWANIA ŚRODOWISKA
Ciągu temperatur

Ciśnienia barometrycznego

EC zawartości soli w glebie

Głębokości i ciśnienia wody
Nachylenia

Mikro prędkości przepływu
Odparowania
Poziomu w rurze
Prędkości bezkontaktowy
Przepływu w rurze
Światła ultrafioletowego

Czujnik pH
Głębokości śniegu
Natężenia światła

ORP jakości wody

Potencjału gleby

Poziomu (pomiar radarowy)

Poziomu dalekiego zasięgu

Prędkości przepływu

Prędkości w rurze
Temperatury gleby

Rozpuszczonego tlenu
Wilgotności

Wilgotności gleby

SOLOSiren®

System zapewnia zbieranie danych i wgląd w program gromadzenia danych środowiskowych.
Zaprojektowany przez inżynierów projektantów z ponad 20-letnim doświadczeniem. Jest to
wytrzymałe i przyjazne dla użytkownika urządzenie. Dzięki wielu opcjom czujników spełnia
wymagania dzisiejszych wyzwań związanych z monitorowaniem środowiska. SOLOSiren® jest
urządzeniem do krótkoterminowego, szybkiego zbierania danych. Dzięki połączeniu mikroprocesora
o bardzo niskim poborze mocy SOLOSiren® zapewnia gromadzenia danych na jednym ładowaniu do
sześciu miesięcy. Bateria jest wymienialna przez użytkownika w prosty sposób. Dzięki uproszczonej,
definiowanej przez użytkownika szybkości próbkowania, alarmów i transmisji danych można
monitorować stan badanego środowiska w czasie zbliżonym do rzeczywistego. Błyskawicznie przesyła
dane do analizy do BlueLive® Cloud, DropBox®, Google Drive® lub innej wybranej lokalizacji FTP.
Moduł bezprzewodowy WW 4G LTE Cellular na całym świecie obsługuje wiele krajów i częstotliwości
komórkowych, obsługiwana jest również opcja Wi-Fi.

ECOSiren®

System monitorowania środowiska z możliwością podłączenia wielu czujników. ECOSiren® to
autonomiczna, bezprzewodowa platforma monitorująca, która może być również wykorzystana
między innymi do badań naukowych. Urządzenie dostarcza dane do komputera na
biurko.
Wbudowana platforma multimedialna umożliwia bezpośrednie podłączenie opcjonalnej kamery
wizyjnej wykonującej jednocześnie zdjęcia, które są bezpośrednio skorelowane z odczytami z
czujników. ECOSiren® automatycznie wysyła alarmowe wiadomości e-mail i wiadomości tekstowe z
obrazami przedstawiającymi szczegóły zdarzenia alarmowego i jego znaczenie.
Błyskawicznie przesyła dane do analizy do BlueLive® Cloud, DropBox®, Google Drive® lub innej
wybranej lokalizacji FTP. Moduł bezprzewodowy WW 4G LTE Cellular na całym świecie obsługuje wiele
krajów i częstotliwości komórkowych, obsługiwana jest również opcja Wi-Fi. Dzięki opcjom czujników
spełniającym wymagania dzisiejszych wyzwań związanych z monitorowaniem środowiska, ECOSiren®
jest urządzeniem do krótko i długoterminowego, szybkiego, zwrotnego pozyskiwania danych
naukowych i przemysłowych.

FLOWSiren®

System monitorowania przepływu z wieloma czujnikami. FLOWSiren® to
autonomiczna,
bezprzewodowa platforma monitorowania przepływu zaprojektowana do pracy w najtrudniejszych
warunkach, dostarczająca dane do komputera na Twoje biurko za każdym razem. Wbudowana
platforma multimedialna umożliwia bezpośrednie podłączenie naszej kamery wizyjnej, wykonując
jednocześnie zdjęcia, które korelują bezpośrednio z odczytami czujników. Automatycznie otrzymuj
alarmowe wiadomości e-mail i wiadomości tekstowe z obrazami przedstawiającymi szczegóły
zdarzenia alarmowego i jego znaczenie.
Błyskawicznie przesyłaj dane do analizy do BlueLive® Cloud, DropBox®, GoogleDrive® lub wybranej
lokalizacji FTP. Moduł bezprzewodowy WW 4G LTE Cellular na całym świecie obsługuje wiele krajów i
częstotliwości komórkowych, obsługiwana jest również opcja Wi-Fi. Dzięki opcjom czujników
spełniającym wymagania dzisiejszych wyzwań związanych z monitorowaniem środowiska,
FLOWSiren® jest podstawowym urządzeniem do krótko- i długoterminowego, szybkiego gromadzenia
danych.

SCADASiren™

SCADASiren™ to wieloczujnikowa, autonomiczna, bezprzewodowa platforma monitorowania
zaprojektowana do stałego monitorowania środowiska przemysłowego i innych dostarczająca dane
do komputera bezpośrednio na biurko.
Wbudowana platforma multimedialna umożliwia bezpośrednie podłączenie naszej opcjonalnej kamery
wizyjnej wykonującej jednoczesne zdjęcia, które są bezpośrednio skorelowane z odczytami czujnika.
Automatycznie otrzymuj alarmowe wiadomości e-mail i wiadomości tekstowe z obrazami
przedstawiającymi szczegóły zdarzenia alarmowego i jego wagę. Zaprojektowany z opcjami wyjścia
SCADA, w tym wyjściem analogowym i szeregowym RS485, umożliwia podłączenie urządzenia do
innych maszyn i urządzeń.

Błyskawicznie przesyłaj dane do analizy do BlueLive® Cloud, DropBox®, Google Drive® lub innej
wybranej lokalizacji FTP. Moduł bezprzewodowy WW 4G LTE Cellular na całym świecie obsługuje wiele
krajów i częstotliwości komórkowych, obsługiwana jest również opcja Wi-Fi.
Dzięki opcjom czujników spełniającym wymagania dzisiejszych wyzwań związanych z
monitorowaniem środowiska. SCADASiren ™ jest urządzeniem do krótko- i długoterminowego,
szybkiego przetwarzania danych naukowych i przemysłowych. Monitory SCADASiren™ są
produkowane przy użyciu elastycznego podejścia obsługującego komunikację komórkową WW 4G LTE
Cellular lub opcje modemu Wi-Fi. Możliwa jest instalacja opcjonalnego portu USB. Sprężynowe złącza
zacisków elektrycznych połączeń zapewniają odpowiednie połączenie okablowania za każdym razem>
Nigdy więcej luźnych zacisków śrubowych, w których mogą się poluzować przewody. Zasilany może
być z sieci, bateryjne lub ze źródła zasilania z energii słoneczną.

BLUSIREN® ATEX
Bezprzewodowy przepływomierz BLUESiren® z certyfikatem ATEX - IECEx (Ex II 1G IECEx
Ex ia IIB T4 Ga)

System BLUSIREN® ATEX to wieloczujnikowa, autonomiczna, bezprzewodowa platforma
monitorowania przepływu zaprojektowana do pracy w najtrudniejszych warunkach, dostarczająca
dane bezpośrednio na biurko do komputera PC.
Urządzenie całkowicie zabudowane, aby wytrzymać najtrudniejsze warunki monitorowania i sprawia,
że jest to idealny wybór do monitorowania kanalizacji i podobnego środowiska, gdzie wymagany jest
certyfikat ATEX.

Błyskawicznie przesyłaj dane do analizy do BlueLive® Cloud, DropBox®, Google Drive® lub innej
wybranej lokalizacji FTP. Moduł bezprzewodowy WW 4G LTE Cellular na całym świecie obsługuje wiele
krajów i częstotliwości komórkowych, obsługiwana jest również opcja Wi-Fi.
Dzięki opcjom czujników spełniającym wymagania dzisiejszych wyzwań związanych z
monitorowaniem środowiska, bezprzewodowy przepływomierz BLUESiren® ATEX jest idealnym
urządzeniem do krótko- i długoterminowego, szybkiego zbierania danych.
Monitory BLUESiren® ATEX są produkowane przy użyciu systemu modułowego PRO, dzięki czemu
można łatwo wymieniać czujniki i baterie w terenie. Kilka portów jest bezpośrednio wbudowanych w
monitor, w tym: wejścia czujnika pojedynczego przepływu, podwójnego przepływu, pojedynczego
alarmu, podwójnego i poczwórnego alarmu. Porty oprogramowania układowego, zasilania i
komunikacji są również opcjami zewnętrznymi. Monitor jest w pełni zabudowany, a elektronika
chroniona przed wilgocią zewnętrzną i wodą.

OPROGRAMOWANIE

1. FIELDSiren V113
Program dostarczany bezpłatnie z każdym urządzeniem firmy Blue Siren. Służy on do
podłączenia urządzenia monitoryjącego firmy Blue Siren do komputera PC
w celu
zaprogramowania urządzenia monitorującego parametry środowiska lub odczytania
zarejestrowanych parametrów w sposób „ręczny” w przypadku braku modemu
bezprzewodowego.

2. Platforma hostingowa BlueLIVE firmy Blue Siren
Firma Blue Siren oferuje dostęp do swojej platformy hostingowej BlueLIVE, na której można
zbierać i rejestrować zapisane w urządzeniach monitorujących parametry środowiska.
Miesięczny koszt usługi hostingowej wynosi 25,00 USD za jedno urządzenie monitoringu
parametr iw środowiska. Jest to gotowy system rejestracji i wizualizacje rejestrowanych
parametrów. Platforma BlueLIVE posiada unikalne funkcje, takie jak możliwość zdalnego
sterowania i programowania urządzenia monitującego czy korelowania rejestrowanych
danych z obrazami. Jest to gotowe narzędzie do natychmiastowegoużycia.

CZUJNIKI POMIAROWE

•

GŁĘBOKOŚĆ i POZIOM

•

PRĘDKOŚĆ & PRZEPŁYW

•

JAKOŚĆ WODY

•

TEMPERATURA

•

POGODA i DESZCZ

•

KAMERA (na podczerwień LED z wykrywaniem światła)

Odporna na uderzenia

Maksymalna rozdzielczość 5MP

Wbudowana kompresja

Pixele: 2592×1944 (domyślnie), 2048×1536, 1920×1080,
Rozdzielczość: 1600×1200, 1280×960, 1024×768, 800×600, / VGA, QVGA, 160×120
Przetwornik: 1/4” CMOS
Szybkość transmisji: 115200bps (domyślnie), 19200bps, 38400bps,57600bps, opcjonalnie
Kąt widzenia: 60 stopni (domyślnie), 120/90/45/30/15/8 stopni
Ogniskowa: 3,6 mm (domyślnie), 2,8 mm/6 mm/8 mm/12 mm/16mm/25mm opcjonalnie
FOV: opcjonalnie
Balans bieli: automatyczny
Temperatura pracy : -4℉-140℉ (-2 °C do 77 °C)
Częstotliwość próbkowania: minimum 1 minuta
Automatyczne wzmocnienie
Sterowanie: automatyczne
Ekspozycja: automatyczna

•

CZUJNIKI OPCJONALNE
Ciśnienia barometrycznego
Pełnego monitorowania przepływu w rurze
Odparowania
Natężenie światła
Zakresu światła ultrafioletowego
Głębokości śniegu
Temperatury gleby
Wilgotności gleby
Potencjału gleby
Nachylenia

Szczegółowe informacje techniczne na stronie internetowej producenta firmy Blue Siren
pod adresem:

https://www.blue-siren.com
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