
WaterCore

En intuitiv, webbaserad datainsamling
och ledningslösning som tillhandahåller
omfattande verktyg för webbplatsvisualisering,
analys och tryckhantering.

WaterCore bygger på Technologs spetskompetens inom dataloggning, 
fjärrdata insamling och tryckhantering genom att komplettera dess spets 
teknik med en mycket stabil och konfigurerbar webbaserad plattform.
Kompletterar befintliga SCADA-nätverk.

Viktiga funktioner
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• Kraftfull molnbaserad multicenter 
      drift

• Dataanalys och konfiguration av 
      webbplatser "på väg"

• Webbsynlighet

• Fjärrkonfiguration
      hantering av Technolog's Cello 
      baserade produkter

• Fullt kompatibelt med alla moderna 
      webbläsare

• Lämplig för installation på en lokal 
      server och företags intranät



–  WaterCore tillhandahåller administration av flera inloggningskonton.
–  Specificerade användare presenteras med en personlig Dashboard som ger omedelbar
     visualisering av webbplatser, status, kommunikation och prestanda.
–  Analysvisaren tillhandahåller både tabulära och geografiska gränssnitt för 
     visningssidan kommunikationsstatus och dataverifiering.
–  Användardefinierade tryckkontrollgrupper.

–  Enkel diagram av webbplatser, med alternativ för att sammanställa data, jämföra profiler.
–  Flytande och intuitiv grafnavigering.
–  Flera webbplatser eller kanaler kan ses på en enda graf med hjälp av en enkel "dra och släpp" 
     t.ex. att jämföra minsta nattflöden eller effekten av flöde mot multipel tryckpunkter inom ett 
     distributionsnät.
–  AMR-data (Automated Meter Reading) kan visas i en lättläst tabell.
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–  Google Maps är som standard integrerade med WaterCore. Webbplatser kan plottas
     för att möjliggöra enkel placering av Technologs Cello-dataloggare och tryckregulatorer.
–  WaterCore stöder Googles "Street View" för att möjliggöra visualisering av platsplatser. 
     Webbplats ch installationsfoton kan laddas upp.
–  Kartvyer över satellit och terräng.
–  WaterCore körs på en kraftfull databas som gör att flera webbplatsparametrar kan vara
     samlas in och lagras inklusive tillgångsinformation, platsrisker, installationsinformation,   
     webbplats kommentarer etc.

–  WaterCore Dashboard innehåller länkar till alla aktuella larm och webbplatsvarningar.
–  På plats-larm kan automatiskt vidarebefordras till en eller flera mobila enheter eller e-post
     adresser baserat på kriterier som definierats av administratören.
–  Mottagare av ett larm på en mobil enhet kan begära ytterligare webbplatsinformation 
     genom att skicka ett SMS till servern.
–  Grupper kan enkelt skapas som visar den aktuella statusen för platser i ett specifikt vatten
     försörjningszon. 
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–  WaterCore tillåter full fjärrkonfiguration av Cello dataloggrar och Regulo avancerade  
     tryckregulatorer.
–  Ändring av inställningar för Cello och Regulo kan göras på användarens inloggningsbe
     hörighet, kommunikations- och överföringsfrekvens, larmprofiler, trösklar, logghas
     tighet och skalfaktorer.
–  Regulos avancerade PRV- och pumpkontroller kan ändras centralt med nya profiler 
     eller växla mellan olika lägen, dvs. tid, flöde eller stängd loop (realtids steg-för 
     steg-kontroll). 
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–  Webbplatsdata kan exporteras manuellt eller automatiskt till andra format, inklusive CSV, för
     ytterligare justeringar i Excel.
–  Helt kompatibel OPC-server med OPC AE (Alarm och Event) och OPC HDA (Historiska  Data)
     protokollkomponenter, inspelade data och larm kan också skickas till andra klientmaskiner
     stödja OPC AE och HDA.
–  Underlättar export av mätarindex för fakturering och off-line läsanalys.


