
Cello 4S

En utplacerad datalogger för att manuellt 
eller över nätet kunna leverera  mätdata, 
för att pss reducerar användarens 
drifts - och kapitalkostnader

Flera parametrar kan övervakas, registreras och överföras via 2G (SMS / GPRS),  
3G, NB-IoT och LTE Cat M1-nätverk. Det ger möjlighet för stora flexibla system 
med olika mätningar och den lilla organisationen med långa avstånd. 

Viktiga funktioner
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• Gjord för upp till två tryckmätare, åtta 
      programmerbara digitala eller analoga ingångar 
      och två individuellt relä 12 Volt-utgångar för 
      4-20mA slingor

• Testad dubbelriktad Cello-kommunikation med 
      automatisk paus, säkerställer hög nivå dat
      asäkerhet och stödjer fjärrkonfigurering

• Fjärrinställning, övervakning och kontroll genom 
      lokalt utplacerade PMAC - programvara eller 
      webbaserat WaterCore-program (svensk text)

• Underlättar reglering av sluten slinga med 
      tryckreducerande ventiler, tryck upprätthållande 
      ventiler och hastighetsstyrda pumpar

• Mätning av vattentemperatur

• Avancerad kanalprofil och tröskelalarm

• Högfrekvens (100 Hz) upptäcker tryckstötar, som 
      minska livslängden på del av nätverk 

• Konstruera för låg effektförbrukning. Stöd för 
      externa batteripaket eller likströmsmatning.

• Oöm, bärbar och vattentät IP68

• WITS-kompatibla och godkänd
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Konfigurerbara kanalstrategier: Spänning, händelse, sabotage / status, räkning, frekvens och kodare
Digital: Pulser räknas och spelas in med förinställda intervaller. Temperatur / status och händelsetid stöds
Frekvensinmatning: Växla stängningar eller logiska pulser, maximal frekvens 16 kHz, programmerbar inhämtningsperiod
Analog: 0 - 2,5V, 0,01V upplösning som standard, <1 mV med 8-kanalalternativ

Varianter

Datakommunikation

 

Inspelning

Larmfunktion

Miljöklassning

Dimension / Vikt

Minne

Batteri

Klocka

Modem

Ingångar

  

 

2i - Konfigurerbar för upp till två digitala eller analoga ingångar
1P2i - Konfigurerbar för ett tryck och upp till två digitala eller analoga ingångar
1P7i - Konfigurerbar för ett tryck och upp till sju digitala eller analoga ingångar
2P2i - Konfigurerbar för upp till två tryck och upp till två digitala
8i - Konfigurerbar för upp till åtta digitala eller analoga ingångar; stödjer 12V blixt

Integrerad antenn: Valfri extern antenn
–  Stöd för frekvenserna 2G, 3G, NB-IoT och LTE Cat M1 
SIM: SIM-kort som kan bytas ut av användaren

Typ: 2G, 3G, NB-IoT och LTE Cat M1-nätverk                                       
Intervall: 1 min till 1 månad vid programmerbart datum och tid
–  WITS-alternativet (fabrikskonfigurerat)

Storlek: 512K, fördelbar mellan kanaler efter behov (max 64K per kanal)
Typ: Fast minne, som behåller inlagd data

Typ: Kristallkontrollerad kalenderklocka med justering av skottår  
–  Alternativ för att synkronisera klocka till lokalt nätverk med regelbundna intervall

–  Användarutbytbart internt litiumbatteri, typisk batterilivslängd> 5 år beroende på användningssätt
–  Externt litiumbatteripack med hög kapacitet, utbytbar av användare

Intervall: Programmerbar           Datalagring: ”Rotera butik” eller lagra tills det är fullt

–  4 tröskel- och profillarm, med hysteres och persistens, oberoende konfigurerbara på varje kanal  
–  Möjlighet att uppdatera data om larm och oftare därefter

Arbetstemperatur: -20°C till +50°C
IP68 (nedsänkning på 1 m djup i 48 timmar)

Mått(mm): ): Øx H 149 x 146,5        Vikt: 0.750kg

Tryckgivare Endast alternativ för 1P2i, 1P7i & 2P2i
Ingångsområde: 0 - 100 m, 0 - 200 m;  0 - 10 bar, 0 - 20 bar; 0 - 150 psi, 0 - 300 psi
Programmerbar: +/- 0,5% eller +/- 0,1% upplösning
–  Stöder genomsnittlig och statistisk registrering av tryck (min, max, medel, standardavvikelse) över loggningsintervall

Standardbyggnadsalternativ

Standard specifikation - gäller alla varianter

Endast alternativ 1P7i & 8i: Två oberoende digitala utgångar för extern effektstyrning och larmsignalering 
(0 & 3 volt nivåer, aktiv låg, 100k utgångsimpedans) eller två individuellt omkopplade 12 Volt utgångar för att 
driva 4-20mA slingor

Utgångar


