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Szczegóły produktu

instalacji i konserwacji.
package, aby zoptymalizować wydajność,  w jego konfiguracji i łatwej 
TideStation, samodzielne rozwiązanie Tidal Observation solution 
oprogramowania i narzędzi hydrograficznych. Zobacz również 
TideMaster jest kompatybilny z szeroką gamą pakietów 
możliwości systemu do pracy w czasie rzeczywistym. 
Dostępnych jest wiele pakietów telemetrycznych rozszerzających 
użytkownika pozwalają na autonomiczną pracę nawet przez rok. 
zużycie energii i możliwość wyboru trybu próbkowania przez 
czujnika głębokiego, zapewniają niezrównaną funkcjonalność.  Niskie 
Panel wyświetlacza danych, Bluetooth, pamięć kart SD i interfejs 
ciśnienia lub radarowym.  
do stosowania w krótko- i długoterminowych pomiarach z czujnikiem 
wszechstronnego i łatwego do zastosowania manometru pływowego 
TideMaster został zaprojektowany w celu zapewnienia dokładnego, 
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Kalibracja

Czujnik miniCT 

Punkt rosy W zależności od zakresu temperatur

Umieszczony w czujniku

uprzedzenia, wszystkich cen, specyfikacji, wzorów i warunków sprzedaży wszystkich urządzeń - Valeport Ltd. © 2020.
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XX jest długością w metrach - wybierz: 5, 10 , 20m
Puszka przyłączeniowa VRS-20 do interfejsu TideMaster wyprowadzenie 

Opcje

przejściowa
przyłączeniowa, oprogramowanie, instrukcja obsługi i skrzynka 
Uchwyt montażowy, 5-metrowy kabel zasilający/dodatkowy Skrzynka 
Czujnik poziomu VRS-20 z:

maksymalnie do 100 m
zawiera kabel i złącze 20 m, inne długości kabli są dostępne 
1 przetwornik 

Wymagana jest poniższa opcja przetwornika
- Instrukcja obsługi
- Oprogramowanie Windows TideMaster Express
- Baterie
- Uchwyt do montażu ściennego
wtryskowo
- Elektroniką/Rejestratorem w solidnej obudowie formowanej 
Systemy dostarczane zUwagi

0741001

Zamówienia

instrumentu, ekstrakcji danych i wyświetlania.
działającym w systemie Windows, służącym do konfiguracji 
System jest dostarczany z oprogramowaniem PC TideMaster Express 

Oprogramowanie

Przenośny rejestrator poziomu wody TideMaster

(403...473MHz)
Wybierana częstotliwość syntezowanego radiotelefonu UHF,

Szczegółowe informacje znajdują się w karcie danych telemetrycznych UHF.

Prędkość wiatru 0-60m/s

MetPak II TM Stacja wiatrowa

Kalibracja Umieszczony w czujniku

wiatru
Kierunek 

   

są inne zakresy i długości kabli.
Standardowo 10 dBar (~10m) z kablem 20m Dostępne 

Rodzaj               Tensometr wentylowany, z mocowaniem ze stali nierdzewnej

Przetwornik ciśnienia - Opcja

Zakres 

Dokładność ±0.1% Pełna skala

Kalibracja Znajduje się w jednostce rejestrującej 

 Zasięg                     minimum: 0,8 m |maksymalnie: 20m

Czujnik poziomu Radar- Opcja (zobacz kartę katalogową)

Wymiary   Średnica x 80 mm

Kąt wiązki

Częstotliwość

Precyzja

0.21

Promień (m)

2

Zasięg (m)

zakresach)
różnych 
(promień w 
Zasięg

Dokładność

Pamięć

Wymiary

Waga ~1.1 kg z bateriami

Montaż: 61.5mm x 210 mm x 197 mm

Uchwyt: 35 mm x 210 mm x 159 mm

Uchwyt: 52 mm x 144.5 mm x 197 mm

RS232/RS485 do komunikacji na kablu

Zintegrowany moduł Bluetooth do bezprzewodowej komunikacji 

Dane rejestrowane w rozdzielczości 1 mm

Urządzenie włączające zasilaniePrzełączanie

- Tryb próbkowania ciągłego (1Hz)
- Niestandardowy tryb próbkowania.
- 5 zaprogramowanych trybów wybuchowych
(średnia i SD próbek jest rejestrowana)
- Dane surowe próbkowane z częstotliwością 8 Hz

możliwości przechowywania danych)
512 MB pamięci na karcie SD (efektywnie nieograniczone 

do jednego roku.
- Ogniwa alkaliczne zapewniają możliwość pobierania próbek 
- Beznarzędziowa wymiana baterii
- 4 x Baterie ogniwowe C w oddzielnej zamkniętej komorze

0.001°C odczytu

±0.01°C pomiaru

-5 - +35°C

Dokładność

Dokładność

Rodzaj

Temperatura

Obudowa tytanowa PRT

Jednostka rejestrująca

i uchwyt
Obudowa Obudowa formowana wtryskowo o stopniu ochrony IP67

Dokładność 0.001mS/cm wyświetlania 

±0.01mS/cm pomiaruDokładność

Zasięg 0 - 80mS/cm

Rodzaj Ogniwo indukcyjne

Przewodność elektryczna

Prędkość wiatru 0-60m/s

Opcje czujników pogodowych - Anemometr ultradźwiękowy Windsonic

Dokładność


