جهاز مراقبة اكتشاف الغاز بتقنية GPRS/GPS
خيارات محطة
االستقبال

يجمع إصدار Gastronics GPRS/GPS
من جهاز مراقبة الغاز  TW-XPبين تقنية
بطاقة  SIMالتي تعمل على تقنية GPRS
(خدمة رزمة شبكات اإلرسال العامة) وتقنية
 GPSكما أنها معتمدة من  UL/CSAبالنسبة
للمناطق الخطرة التصنيف  Iالقسم .1

أنظمة ®Safer

تتضمن الميزات ما يلي:
•معتمد حسب  UL/CSAالتصنيف  ،Iالقسم 1
•تقنية بطاقة  SIMعبر اتصال GPRS/GPS
•تجويف من اإلستانلس ستيل 316
•هوائيات ثنائية حسب القسم 1
•أجهزة استشعار غاز مزدوجة
•إدخال/إخراج مساعد
•برنامج  SCADAمعتمد على الويب
•خيار نظير إلى نظير
•التجهيز المعتمد على قائمة
•خدمة نقل على مستوى العالم
•ما يصل إلى  1000جهاز مراقبة على شبكة ظاهرية
خاصة واحدة

خيار نظير إلى نظير
(إلى نظام )DCS

صمم اإلصدار  GPRS/GPSمن نظام
ُ
 True Wirelessلمراقبة الغازات عالميًا
واألجهزة المساعدة.
يتم تنفيذ اإلعداد المحمي بكلمة مرور
والتجهيز والمعايرة بشكل غير متطفل
باستخدام أداء مغناطيسية مرفقة
أو وحدة تجهيز  IRDAمحمولة /
مسجل بيانات.
يتوافق راديو TW-XP GPRS/GPS
ً
أيضا مع كافة الوحدات الطرفية البعيدة
من  .Gastronicsويمكن لبرنامج
التحكم وتسجيل البيانات اإلشرافي
لألحداث من  Gastronicsمراقبة ما يصل
إلى  1000نقطة في شبكة ظاهرية خاصة
واحدة في أي مكان في العالم يتوافر فيه
االتصال باإلنترنت .يمكن ً
أيضا أن توفر
األحداث إخراج  Modbus-RTUإلرسال
البيانات إلى نظام  DCSأو برنامج نمذجة
التوزيع ®.SAFER

TW-XP-G

كبل التوصيل السريع
لسهولة اإلعداد

جهاز استشعار ثنائي وهوائي
ثنائي GPRS/GPS
جهاز مراقبة الغاز بحاوية من
اإلستانلس ستيل

برنامج  SCADAلألحداث
(إلى نظام )DCS

األبعاد

التطبيقات
•أجهزة الحفر البحري/البري
•رؤوس آبار الغاز
•خطوط األنابيب
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•فتحات تهوية خطوط األنابيب البعيدة
•تجهيزات التخزين
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•الحاويات البحرية في المرساة
•المراقبة االجتماعية عن بعد
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اإلدخال/اإلخراج القياسي
اإلدخال التحفيزي
اإلدخال اإللكتروكيميائي
خرج  20-4مللي أمبير
إدخال  20-4ميلي أمبير
إدخال  5-0فولت
إدخال رقمي
ُرحالت مزدوجة
م ِّ

يالئم  LELالتحفيزي و IR-LELو IR-CO2و PIDبالنسبة للمركبات العضوية المتطايرة ()VOC
يالئم  H2Sو SO2و NH3و COو CL2و HCNو ،COCL2والمركبات األخرى
يحاكي جهاز االستشعار الرئيسي
قابل للتوسعة  /إمكانية اختيار وحدة القياس من خالل قائمة
قابل للتوسعة  /إمكانية اختيار وحدة القياس من خالل قائمة
القيم التي يمكن اختيارها "مرتفع" أو "منخفض" أو "مستخدم لإلنذار" أو "اإلنذار الخارجي صامت"
القيم التي يمكن اختيارها في القائمة  Hi/Loأو Hi/HHi

المواصفات*
إدخال فرق الجهد
التيار المسحوب
مدى درجة الحرارة
االعتمادات**
هيكل التجويف
تردد الالسلكي
طاقة اإلرسال
الوزن

 28 – 9فولت تيار مستمر
العادي  80ميلي أمبير ،الذروة  1.7أمبير
من  20-تحت الصفر إلى  85+درجة مئوية (جهاز استشعار كبريتيد الهيدروجين من 20-درجة مئوية تحت الصفر
إلى  65درجة مئوية)
 UL/CSAالتصنيف  ،1القسم  ،1المجموعة ( ABCDFGسولدو)  /المجموعة ( CDأنالينك)
إستانلس ستيل 316
1900/1800/900/850
التصنيف  2( 4واط عند التردد  900/850ميجاهرتز)  /التصنيف  1( 1واط عند التردد  1900/1800ميجاهرتز)
 7.7كجم

*تعتمد المواصفات على تهيئة  LEL/H2Sكما هو موضح.

تخضع المواصفات للتغيير بدون إشعار.

**التخويالت للعالمة عند الطلب.
المندوب:

 23660ميلس رود 110 #
كليفالندو اوهايو  44128امريكا

216-662-4899
فاكس216-662-4999 :

www.gastronics.com

