Monitoring životního prostøedí

Vodomìrná stanice Tetøívèí potok
provozuje: PF UK v Praze
osazení: M4016-G3, US1200
Variabilní
monitorovací
systém s bohatým
programovým
vybavením

Nízké poøizovací
a provozní náklady
Široká nabídka èidel
a snímaèù
GPRS komunikace
Systém varovných SMS
Autodiagnostika
Datahosting na
serveru výrobce
Dlouhodobý provoz
bez externího napájení

Vodárenství
Hydrometeorologie
Vìda a výzkum

Základní popis

Charakteristika telemetrických stanic

Spoleènost FIEDLER-MÁGR
vyrábí polní dataloggery i
telemetrické stanice se
zabudovaným GSM/GPRS+SMS
modulem v robustním a
mechanicky odolném provedení,
které jsou vhodné pro dlouhodobá
mìøení ve venkovním prostøedí.
Pøístroje spolehlivì pracují v
širokém teplotním rozsahu, dobøe
snášejí vlhké i prašné prostøedí,
jsou napájené vìtšinou z vlastní
baterie nebo z dobíjecího
akumulátoru a vyznaèují se
velkým poètem univerzálních
vstupù i mìøících kanálù a
bohatým programovým
vybavením.
Pro aplikace vyžadující vìtší
poèet pøipojených èidel a senzorù
nebo tam, kde je potøeba pøipojit
èidla s vìtší proudovou
spotøebou, je vhodná mìøící
stanice typu M4016. Tu lze doplnit
solárním panelem pro trvalé
dobíjení vestavìného
bezúdržbového akumulátoru.
Dlouhodobá mìøení jedné nebo
dvou velièin zase lépe zastanou
malé telemetrické stanice STELA
nebo H1, které bez výmìny baterií
dokáží pracovat až nìkolik rokù i
pøi každodenním pøedávání
zmìøených dat na server.

l Kompaktní mechanické provedení s vysokým krytím
l Velký poèet univerzálních vstupù a záznamových kanálù
l Automatické datové pøenosy do internetu a datahosting
poskytovaný na serveru výrobce vèetnì exportù
l Zabezpeèený pøístup k datùm pøes webový prohlížeè
l Snadná parametrizace stanic pøes internet
l Možnost rozesílání varovných SMS

Telemetrické stanice STELA a H1

FIEDLER AMS s.r.o.
Lipová 1789/9, 370 05 Èeské Budìjovice
Tel.: 420/ 386 358 274, E-mail: info@fiedler.company

Stanice M4016

Úplný pøehled výrobkù, demonstraèní pøístup
na datový server a kompletní ceník na

www.fiedler.company

Pøíklady realizovaných monitorovacích stanic
Vodomìrné stanice
n Mìøení hladiny, okamžitého prùtoku, proteklého množství a teploty vody lze rozšíøit
o sledování pH, vodivosti, zákalu, rozpuštìného kyslíku, vodivosti, ...
n Automatické datové pøenosy na server a rozesílání varovných SMS po dosažení
pøednastavených mezí umožòují zaèlenit stanice do protipovodòového systému.
n Dosud více než 150 instalací na velkých øekách i na malých lokálních tocích

Vodomìrná stanice ÈHMÚ - lokalita Stodùlky
osazení: telemetrická stanice M4016-G3

US1200

ESV11

TSH22

Ultrazvukové
snímaèe výšky
hladiny øek a
potokù varovné systémy
a sledování
bilanèních odtokù

Sonda pro
mìøení
vodivosti a
teploty vody ve
vrtech a v
otevøených
tocích

Ponorný tlakový
snímaè hladiny
a teploty vody
vhodný pro
vìtšinu aplikací
vèetnì sledování
podzemních vod.
Výstup RS-485

Srážkomìrné stanice
Kombinovaná
srážkomìrná
a vodomìrná
stanice doplnìná
o mìøení teploty
vody a vzduchu.
Provozovatel:
Povodí Vltavy s.p.
Osazení:
M4316-D3
Kombinovaná meteorologická
stanice HBÚ AVÈR je doplnìná
o sledování hladin ve vrtech
i v otevøeném toku a mìøí
chemismus vody

n Èlunkové srážkomìry SR03 a SR02 se sbìrnou plochou 500 cm2
(200 cm2) a rozlišením 0,1 mm (0,2mm) srážek mohou mít vlastní
záznamovou jednotku i automatické pøedávání dat na server.
n Vedle srážek lze mìøit i teploty, hladiny a další velièiny.
n Prùbìžný výpoèet klouzavého souètu srážek mùže aktivovat
rozeslání varovacích SMS v pøípadì pøívalového deštì.
n Vytápìná varianta srážkomìru je urèena pro celoroèní provoz.

SR03/V

SR03/V

Samostatnì
vytápìná
nálevka
omezuje
výpar

Regulátor
topení øídí
oddìlenì
obì topné
sekce

SR03

Meteorologické stanice
W1
Snímaè
rychlosti
vìtru

n Meteorologická stanice založená na registraèní jednotce M4016 umožòuje mìøení
teplot vzduchu, pùdy nebo vody v nìkolika úrovních, sledování rychlosti a smìru
vìtru, relativní vlhkosti vzduchu, globálního záøení dopadajícího i odraženého,
dešových srážek a pøípadnì i dalších fyzikálních velièin jako jsou hladiny, prùtoky,
elektrochemické vlastnosti vody a pod..
n Data ze stanice jsou kdykoliv pøístupná prostøednictvím webového prohlížeèe.

RV12

SG002

snímaè relativní
vlhkosti a teploty
vzduchu

Snímaè
globální
radiacepyranometr

W2
Snímaè
rychlosti
a smìru
vìtru

Speciální monitorovací stanice
n Pro rùzné výzkumné ústavy a vysoké školu bylo postaveno nìkolik speciálních
mìøících stanic pøevážnì vybavených telemetrickým pøenosem dat.
n Plovoucí stanice pro monitorování až 16-ti teplot vody v rùzných hloubkách
doplnìná o mìøení základních meteorologických velièin a radiaèních tokù.
n Malé telemetrické sestavy H40 vhodné napø. pro sledování hladin ve vrtech.
n Mìøení teplot a vlhkostí pùdy v rùzných hloubkách a pro rùzná složení pùd.
n Mìøení odtokù v drenážních systémech pomocí ultrazvukového snímaèe
a mìrného pøelivu.

Mìøení drenážní vody
lokalita: Kojèice
provozovatel: VUMOP Praha

Monitoring životního prostøedí

Øízený závlahový systém
Jinou realizovanou aplikací stanic M4016
je nìkolik rozsáhlých závlahových
systémù nastavitelných pøes internet,
které mohou ovládat mnoho samostatných
ventilových sekci a souèasnì monitorovat
pùdní vlhkosti a další velièiny.

VIRRIB
Snímaè
pùdní
vlhkosti

FIEDLER AMS s.r.o.
lipová 1789/9, 370 05 Èeské Budìjovice
http://www.fiedler.company, www.hladiny.cz

