Isco katalogový list

Příslušenství k průtokoměru
ISCO 2150
Ušijte si průtokoměr „na míru“!
Průtokoměr ISCO 2150 s AV senzorem vyniká modulárním designem a širokou nabídkou volitelného
příslušenství. Díky tomu máte možnost sestavit konfiguraci, která vám jak po stránce výkonu, tak i po
stránce komfortu obsluhy maximálně splní vaše požadavky na přenosné i stacionární měření průtoku.

Modulární systém řady Isco 2100
Jak měřící, tak i doplňkové moduly řady 2100 lze skládat jeden na druhý. Ke
společnému zdroji napájení lze připojit maximálně 4 měřící moduly a jedním
systémem je tedy možné současně měřit až 4 profily vzdálené od sebe až
1000 metrů. Měřícím modulem může být buď modul s AV senzorem ISCO 2150
(měří výšku hladiny a rychlost) nebo modul s ultrazvukovým hladinoměrem
ISCO 2110 (měří pouze výšku hladiny). Moduly lze v rámci jednoho systému
libovolně kombinovat a je omezen pouze celkový počet modulů na 4.

Isco 2101 Modul Field Wizard

Jednotka pro vizualizaci měřených hodnot. Lze ji využít i pro
stahování a přenos dat z průtokoměrů Isco 2150 a 2110. Na rozdíl od
choulostivého notebooku, je toto zařízení extrémně odolné, aby jej bylo
možno v terénu bez obav používat.

Isco 2102 Modul pro bezdrátové stahování dat

Modul pro bezdrátový rádiový přenos dat Isco 2102 umožňuje stahovat
data z průtokoměru na dálku, aniž by bylo potřeba sestoupit do
kanalizační šachty. Stačí pouze přijet k místu instalace průtokoměru
a připojit se k přístroji na dálku pomocí modulu Isco 2102 připojeného
k vašemu notebooku se software Flowlink. S tímto modulem již
nebudete muset kvůli stahování dat vystupovat z auta, což jistě oceníte
například za nepříznivého počasí nebo na dopravně exponovaných
místech. Modul Isco 2102 lze využít také se vzorkovači Isco 6712.

Isco 2103 Modul s modemem

Automatickým dálkovým stahováním dat při provádění kampaní měření
průtoku kanalizačních stok modul Isco 2103 eliminuje potřebu častých
návštěv měřících míst a sestupů do nebezpečných prostor kanalizačních
šachet. Můžete také na dálku nastavit jakýkoliv z měřených parametrů
jako například interval ukládání dat pro každé místo. Použitím funkce
„scheduling“ v software Flowlink mohou být pravidelně v nadefinovaných
intervalech stahována data z celé monitorovací sítě instalovaných
přístrojů vybavených modemy Isco 2103.

Isco 2108 Modul s analogovými výstupy

Modul Isco 2108 poskytuje tři nezávislé analogové výstupy, které lze
přiřadit hodnotám měřeným moduly průtoku řady 2100: Isco 2150,
Isco 2150EX a Isco 2110. Modul Isco 2108 se montuje na DIN lištu
a používá napájecí napětí 7-26 V DC. Pomocí tohoto modulu lze snadno
připojit stacionárně instalované průtokoměry řady Isco 2100 do
nadřazeného řídícího systému.

Isco 2110 Modul měření průtoku s ultrazvukovou sondou

Modul Isco 2110 s ultrazvukovou sondou provádí přesné a bezkontaktní
měření výšky hladiny. Je vybaven algoritmy pro výpočet průtoku
v měrných žlabech, přelivech a jiných profilech s definovanou závislostí
výška hladiny-průtok. Pokud se použije spolu se software Isco Flowlink®,
lze získaná data zpracovávat a využívat nejrůznějšími způsoby.

