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Szczegóły produktu

Rejestrator fal i pływów morskich
MIDAS WTR

obsłudze rejestratorów fali.
jednym z najbardziej wszechstronnych, a jednocześnie łatwych w 
i intuicyjna obsługa oprogramowania sprawiają, że MIDAS WTR jest 
pobierania próbek. Szybkie ładowanie danych, szybka wymiana baterii 
64-bitowym przetwarzaniem danych i ulepszonymi opcjami 
najnowszą technologię pomiaru czujników firmy Valeport, wraz z 
(maksymalna głębokość wody 20 m). MIDAS WTR jest wyposażony w 
metodę analizy teorii fal liniowych dla zastosowań w wodach płytkich 
Rejestrator MIDAS WTR Wave Recorder wykorzystuje sprawdzoną 
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Piezo-
Resistive

+/-0.01% 0.001%

PRT -5 to +35oC +/-0.01oC 0.005oC

0 – 80 mS/
cm

+/-0.01 mS/
cm

0.004 mS/
cm

Seapoint
STM

0 – 2000 FTU +/-2% 0.005% Scale

9 – 30V DC

RS232

Baud Rate

12kg

940 x 940 x 420mm x 35kg
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                                                                                          pomiaru            wskazań
 Czujnik                    Typ Zakres                  Dokładność      Dokłądność

obejmują przewodność i mętność.
próbkowania niż z wydajnością czujnika. Opcjonalne czujniki dodatkowe 
falowych jest bardziej związana z lokalizacją rozmieszczenia i wzorcem 
piezorezystancyjny oferuje wyższą dokładność absolutną, to jakość danych 
szybko reagujący czujnik temperatury PRT. Należy pamiętać, że choć czujnik 
jest standardowo wyposażony w piezorezystancyjne czujniki ciśnienia i 

Czujnik MIDAS WTR 

Standard

standardowe i wybierane poprzez wybór pinów na złączu wyjściowym:
protokołów komunikacyjnych dla różnych długości kabli, wszystkie są 
wdrożeniu. Pracuje również w czasie rzeczywistym, z możliwością wyboru 
odbywa się poprzez bezpośrednią komunikację z komputerem przed i po 
Przyrząd będzie działał autonomicznie, a konfiguracja i ekstrakcja danych 
Komunikacja

pamięci.
ciągłego pobierania próbek, ale oczywiście kosztem baterii i zużycia 
trwania okresu snu. Może to być zminimalizowane w przypadku prawie 
kontroluje liczbę próbek i częstotliwość ich pobierania, wraz z czasem 
według ścisłego schematu "próbka, proces, sen", przy czym użytkownik 
aktywności fali podczas mierzonego okresu. Dlatego też MIDAS WTR działa 
pokładzie urządzenia w celu wygenerowania dokładnego podsumowania 
danym okresie czasu. Te punkty danych są następnie przetwarzane na 
szczególnej liczby punktów danych, z których należy pobrać próbki w 
W celu prawidłowego pomiaru aktywności fal, Teoria Fali Liniowej wymaga 
Pozyskiwanie danych

ponad 5 miesięcy danych.
ponad 4000 burzeń baz danych. Pobieranie próbek raz na godzinę, to 
Jeśli wszystkie dane są zapisywane w pamięci, zazwyczaj zapisywane jest 
-Analiza spektralna pęknięcia fali.
-Dane pływowe i dodatkowe dane z czujników
-Sumaryczna statystyka powstania fal
-Dane z czujników 
może zapisać dowolną lub wszystkie z poniższych opcji:
pamięć FLASH. Całkowita pojemność zależy od konfiguracji. Użytkownik 
MIDAS WTR jest wyposażony w 64Mb półprzewodnikową, nieulotną 
Pamięć

Zamówienia

Express jest wolny od licencji.
konfiguracji instrumentu, ekstrakcji danych i wyświetlania. WaveLog 
WaveLog Express opartym na systemie Windows, służącym do 
System jest dostarczany z oprogramowaniem komputerowym 
Oprogramowanie

Valeport Ltd. © 2020.
czasie, bez uprzedzenia, wszystkich cen, specyfikacji, wzorów i warunków sprzedaży wszystkich urządzeń - 
W ramach naszej polityki ciągłego rozwoju, Valeport Ltd. zastrzega sobie prawo do zmiany w dowolnym 
Odniesienie do arkusza danych: MIDAS WTR | kwiecień 2020

Rama cumownicza do dna morskiego

dokładnoć)
(wysoka 
Pressure

Temperatura

(opcja)
Mętność

(opcja)
elektryczna
Przewodność 

cewki
Indukcyjne 

(90m woda)
100 dBar

1, 2, 4 lub 8Hz
Próbkowania 
Częstotliwość

próbek
Liczba Moc 2, 128 - 4096 (więcej próbek = lepsze dane)

zakończeniu przetwarzania
Minimalny czas cyklu jest najbliższy całkowitej liczbie minut po 

cyklu
Czas trwania 

w określonym czasie.
Przyrząd może być zaprogramowany do rozpoczęcia pobierania próbek 

start
Opóźniony 

ciśnieniowa przekracza wyznaczony poziom.
Pobieranie próbek odbywa się tylko wtedy, gdy aktywność Warunkowanie

Wewnętrzne

Elektryczne

Zewnętrzne

Moc

Bateria

32 x D ogniwa, 1.5V alkaliczne lub 3.6V litowe

0.7W (próbkowanie), <1mW (sen)

Złącze SubConn tytanowe MCBH10F

Do 200m kabla, bezpośrednio do portu szeregowego przez adapter USB

Opcja FSK

RS485 Do 1000m kabla, adresowalny półdupleksowy comms

2 żyły zasilające i komunikacyjne do 6000m kabla

2400 - 115200 (FSK przy stałym 38400, USB 460800)

Materał

Fizyczne
Cechy 

Protokół

Rozmiar

Waga

Ramka

Głębokość

ze stali nierdzewnej (316)dna morskiego
Obudowa z acetalu, opcjonalnie rama montażowa 

8 bitów danych, 1 bit stopu, Brak parzystości, Brak kontroli przepływu

Uwaga: czujnik ciśnienia może być  mniejszy
Obudowa przeznaczona do 500m

300mmØ x 290mm głebokości

-Ręczny, zestaw narzędzi i walizka transportowa
-Oprogramowanie WaveLog Express
-Adapter USB
-3m przewód komunikacyjny
-Wtyczka przełącznika SubConn
dostarczany z:
MIDAS WTR Wave Recorder, typ piezooporny, 

>5 miesięcy pracy (lit)
zazwyczaj:>2 miesiące pracy (alkaliczne)
Zależy od konfiguracji pobierania próbek, 


