ute

Data Logger-ul GP1

Data logger-ul GP1 un data logger de clasă științifică,
compact, rezistent la intemperii
•

Înregistrează cu precizie pe 7 canale

•

600.000 de măsurări

•

Utilizare gratuită a serviciului DeltaLINKCloud de vizualizare și partajare adatelor

•

Comenzi inteligente prin releu

Prezentare generală
Data loggerul GP1 poate înregistra:
►2 tensiuni analogice diferen țiale
►2 canale de temperatură
►2 contoare de impulsuri
►Plus 1 senzor Delta-T WET

În cazul conectării la 1 sau 2 sonde ThetaProbe sau senzori
de umiditate a solului SM150T, loggerul GP1 va furniza
înregistrări simple de mare precizie a conținutului de
umiditate (precum și precipitații și temperatură).

Aplicații
►Monitorizarea umidită ții solului
►Înregistrări de date despre mediu
►Supravegherea iriga țiilor

Ușor de utilizat
Ca urmare a softului simplu, a bateriei cu viața
lungă și a memoriei mari, configurarea și
întreținerea loggerul GP1 este foarte ușoară. Este
foarte potrivit pentru aplicații de înregistrare a
datelor în aer liber – carcasa etanșă (IP67) face
inutilă includerea într-o carcasă suplimentară.
Dimensiunea mică a loggerului GP1 permite
montarea în spații mici sau ascunderea sa, dacă se
pune problema securității.
Bateria alcalină internă are o durată de viață >1 an,
în cazul în care se preiau măsurări din oră în oră de
la 2 senzori de umiditate, 2 senzori de
temperatură și un pluviometru.

Data Logger-ul GP1
Sensori
2 canale de tensiune diferențială

2 canale contor

Data loggerul GP1 are 2 canale de tensiune
diferențială, care sunt ideale pentru conectarea unor
senzori de umiditate a solului ML3 sau SM150T.
Fiecare canal are un domeniu de intrare de la -0,2 la
+2,7 V și o rezoluție de 1mV, ceea ce face posibilă
conectarea unei game largi se senzori de mediu.
Alimentarea sensorilor poate fi configurată fie pentru
tensiunea de la baterie, fie pentru tensiunea +5V de
referinţă.

Loggerul GP1 are un canal contor rapid şi
unul lent pentru conectarea de ieşiri în
impulsuri sau de senzori cu închidere de
contact. Contorul rapid înregistrează
impulsuri cu frecvenţa max. de 33kHz,
fiind utilizabil cu numeroase
anemometre digitale. Fiecare contor
poate înregistra închideri de contacte
până la 50Hz, fiind potrivit pentru
pluviometre sau debitmetre.

2 canale de temperatură

1 canal sensor WET

Cele două canale de temperatură sunt optimizate
pentru sonde termistor de 10K şi furnizează
măsurări precise între -20 şi +60°C. Fiecare canal
poate fi utilizat și cu un sensor SM150T pentru
înregistrarea de măsurări de umiditate de la
senzori de umiditate a solului suplimentari.

La loggerul GP1 se poate conecta şi un senzor WET
pentru măsurări de conţinut de apă, coductivitate
electrică şi temperatură. Calibrări specifice sunt
disponibile pentru o gamă largă de substraturi de
horticultură, de exemplu, lână minerală,
composturi pe bază de turbă şi fibră nucă de cocos.

Senzori punte, tensiometre

1 canal releu de ieșire

Placa opţională adaptor punte de precizie GP-PBA-X50
transformă intrarea de la un canal de tensiune într-o punte
de precizie care poate înregistra măsurări de la un traductor
tensiometru de precizie. În fiecare logger GP1 se pot instala 2
adaptoare PBA. Cu adaptorul PBA se pot folosi şi alte
traductoare de presiune şi senzori punte.

Loggerul GP1 are un canal releu foarte
performant care poate fi comandat de
pragurile a numeroase tipuri de senzori, facând
posibilă setarea unor alarme sau comanda şi
reglarea condiţiilor unor experimente. Sunt
posibile atât comenzi simple, cât şi complexe
(see the Irrigation panel below).

Alte caracteristici

Comunicare: Datele se pot salva folosind un laptop conectat la
portul RS232, sau prin port USB (este nevoie de un cablu adaptor
USB la RS232, de tipul USB-RS232), sau de la distanță prin opțiunea
modem GPRS. Se pot conecta până la 10 loggere GP1 în rețea
pentru a partaja alimentarea și comunicarea.
Configurarea loggerului GP1 cu programul DeltaLINK: Programul
gratuit DeltaLINK furnizat cu loggerul GP1 permite configurarea
completă, verificarea senzorilor (inclusive grafice în timp real) și
salvarea datelor din logger. Datele salvate în logger pot fi
reprezentate în formă grafică direct în DeltaLINK sau importa în
Excel cu programul wizard de importare a datelor.
Sunt furnizate programe specifice de configurare pentru
controlul irigației și pentru utilizarea cu senzorul solar BF5 și
piranometrul solar SPN1.

Frecvența de citire: Loggerul GP1 poate fi configurat să
înregistreze măsurări cu orice frecvență între 1 secundă şi 24
ore. Toţi senzorii se citesc la acelaşi interval.
Alimentare: Loggerul GP1 este foarte economic în privinţa consumului, o baterie alcalină de 9 V va fi suficientă de regulă pentru un
an, dacă se fac citiri din oră în oră. Alte alternative de alimentare
sunt o sursă externă de 11 – 24 V DC sau de la un panou solar.
Memoria: Loggerul GP1 stochează peste 600.000 de măsurări în
memoria sa nevolatilă, protejând astfel datele dacă se consumă
eventual bateria.
Etanșare: Cutia mică (140 x 105 x 45 mm) este perfect etanşă,
grad de protecţie IP67, făcând inutilă o cutie suplimentară în cazul
unor aplicaţii externe simple.

Controlul irigației

Stația meteorologică WS-GP1

Data loggerul GP1 poate folosi umiditatea solului pentru a
controla irigația în mod direct (și/sau precipitațiile și/sau
temperatura), sau poate acționa ca o interfață sofisticată
între acești senzori și numeroase tipuri de temporizatoare
programabile.

Loggerul GP1 este motorul de înregistrare
pentru această staţie meteorologică
compactă şi robustă care înregistrează
viteza vântului, direcţia vântului,
cantitatea de precipitaţii, radiaţia solară,
umiditatea relativă şi temperatura aerului
– consultaţi fişa tehnică separată.

Obs.: Loggerul și controlerul nostru GP2 are capabilități și
mai avansate de control al irigației.

Comunicare la distanță prin GPRS

GP1

INTERNET

În cazul loggerului GP1 există două opțiuni de
comunicare prin modem GPRS

SERVERE

Modem
Gateway
GPRS

Opțiuni GPRS cu DeltaLINK-Cloud
Sistemele GPRS-DLC-BX1/SP și GPRS-DLC-BX1/B cuprind un gateway modem
GPRS care încarcă starea loggerului și datele în mod automat în DeltaLINK-Cloud (un
serviciu online gratuit de vizualizare și partajare a datelor ). Acesta asigură și conectarea
la loggerul d-voastră cu programul DeltaLINK – adăugând următoarele capacități :
programare, pornire/oprire înregistrare, modificarea setărilor programului, setarea
ceasului loggerului sau ștergerea unui set de date.
Sistemele GPRS-DLC-BX1/SP și GPRS-DLC-BX1/B cuprind o cutie, modem quad
band, cartelă SIM inteligentă, baterie de 10Ah, cabluri, antenă și kit de montare pentru
fixarea de catarge sau stâlpi (diam. 42-51 mm) dacă este nevoie. Sistemul GPRS-DLCBX1/SP mai cuprinde și un panou solar de 30 W cu brățări de prindere de catarg/stâlp.
Vă rugăm să rețineți că loggerul trebuie montat în afara cutiei modemului. Sunt
necesare de asemenea un pachet de date și închiriere a liniei telefonice, care trebuie
comandat separate și cu care sistemul este complet. Pentru a vă asigura că sistemul
modem corespunde cerințelor d-voastră, vă rugăm să solicitați o ofertă de preț.

DeltaLINK-Cloud

Senzori

DeltaLINK-Cloud este un serviciu online gratuit*
de vizualizare și partajare a datelor pentru
loggerele și stațiile meteorologice ale Delta-T.
Colectați, vizualizați și partajați simplu datele
obținute de la senzori. Oriunde. Oricând.
DeltaLINK-Cloud este conectivitate sigură de
administrare și preluare a datelor bazată pe cloud.
Cu ajutorul paginii web, utilizatorii pot monitoriza starea
dispozitivelor lor, reprezenta și exporta datele sub formă
grafică și partaja accesul la date cu colaboratori ai
proiectelor/părți interesate. Toate funcționalitățile
paginii web sunt gratuite, fiind accesibile prin
majoritatea dispozitivelor moderne conectabile la
internet (telefoane, tablete și calculatoare).

Serviciu GRATUIT
Cutia modem GPRS-DLC-BX1/SP şi GPRS-BX1/SP

Opțiuni GPRS fără acces la DeltaLINK-Cloud
Pentru clienții care nu doresc să utilizeze serviciul gratuit DeltaLINK-Cloud, sau al căror
serviciu local GPRS nu poate fi accesat de către cartel SIM inteligentă a Delta-T, putem
oferi sistemele cu modem GPRS-BX1/B și GPRS-BX1/SP. În cazul acestor sisteme
există acces la date prin intermediul programului DeltaLINK PC, dar nuși prin
DeltaLINK-Cloud. Toate funcționalitatea DeltaLINK este disponibilă așa cum s -a
prezentat mai sus (pentru sistemele GPRS-DLC-BX1/SP GPRS-DLC-BX1/B).
Aceste sisteme sunt furnizate fără o cartelă SIMși includ modem -uri care necesită o
adresă IP fixă. În toate celelalte privințe hardware-ul este identic cu cel al sistemelor
GPRS-DLC-BX1/SP și GPRS-DLC-BX1/B. Vă rugăm să rețineți că pentru activarea
sistemului clienții trebuie să-și obțină propria cartelă SIM și să se conecteze la un
furnizor de servicii de rețea. (Cartela SIM trebuie să aibă adresă IP fixă și să fie activată
pentru GPRS).

•

Monitorizarea datelor de la distanța

•

Partajați datele și colaborați

•

Încarcare automată a datelor

•

Grafice și rapoarte obținute rapid

•

Cartelă SIM furnizată

•

Sigur și codificat

•

Mai multe limbi (Fr, De, Es, 中文)

Visitați pagina cu informații despre DeltaLINK-Cloud Ia:
www.delta-t.co.uk/deltalink-cloud.asp
*Necesită Gateway modem GPRS și pachet de date.

Specificații
Canale de
tensiune
diferențiale

Valoare tipică la +20°C

Max -20°C la +60°C

Observații

Precizia tensiunii

± (0,3 mV+0,01% din val.)

± (1,6mV+0,05% din val.)

pentru tot domeniul de la -0,2V la +2,7V

Precizia umidității solului

±0,06% θ (±0,0006 m3.m-3)

±0,3% θ (±0,003 m3.m-3)

cu ML2 sau SM150T (0 la 60%θ) [1]

Rezoluţie/zgomot de intr.

±0,1mV

rezoluţia efectivă a măsurărilor (tipică)

Domeniul tensiunii de intr. -0,2V la +2,7V
Limitele tensiuni de intrare -2,8V la +3,6V [2]

Canale de
temperatură
Contoarele de
evenimente

Alimentare

Canal releu

Înregistrarea
datelor

Parametrii
fizici

Fiecare semnal de intr. faţă de logger GND

±0,07°C

±0,1°C(cu GP1 sub 30 °C dacă
măsurarea de la -20 la 0 °C)
±0,2% din măsurarea de la 2 la ±0,5% din măsurarea de la 2
100KΩ (±0,3% max)
la 20KΩ

Folosind termistor de 10K -20 la +60°C [1]

Contor eveniment
(Event6)

< 50Hz, închidere contact sau intrare impuls/logică

Contor rapid (Event5)

< 33kHz, impuls/logic. <100Hz, închidere contact

intrare pt. nivel logic jos < 1 V,
intrare pt. nivel logic sus > 1,9 V,
intrarea maximă pt. Event 5 şi 6 ±14 V

Precizia temperaturii
Precizia rezistenței

Durata de viață a bat. interne 1 an tipic (baterie alcalină)

baterie PP3 de 9V [3]

Alimentare externă

11 la 24V DC

alimentare prin conectorul extern M8

Alim. comutată pt. senzori

până la 120mA: > 10 V dacă alimentara externă > 13,8 V

tens. comutată de la bat. sau de la sursă externă

Tens de ref. +5V

5V ±0,6%

tens. de referință comutată, până la 50 mA

1 x releu

SPST, < 30V DC sau < 24V AC, siguranță resetabilă 1A

condiții separate ON / OFF
ciclu ON reglabil

Frecvența de înregistrare

1 secundă la 24 ore

frecv. de înregistrare configurabilă de utilizator

5V ±1,6%

Timpul de alim. al senzorilor Multiplii de 1 secundă

timpi de alim. a senz. configurabili de utilizator

Memorie flash internă

> 600000 de măsurări, tipic

memorie flash nevolatilă

Comunicare

RS232 (115 kbauzi) / USB [4]

comms prin conectorul extern M8 sau USB [4]

Grad de protecție

rezistent la apă, IP67

4 presetupe de cabluri, conectorul și carcasa

Dimensiuni și greutate

140 x 105 x 45mm, 280g

Include bateria

Temperatura

-20 la +60°C

[1] Precizia logerului GP1, nu cuprinde erorile senzorilor
[2] Rejecția de mod comun (CMRR)> 66dB (tipic 78dB)
[3] 2 x sonde ML3 ThetaProbe cu timp de alimentare de 1 secundă, 2 x termistori de 10k, și pluviometru, înregistrare continuă din oră în oră
[4] Cu cablu adaptor USB la RS232, tipul cablului USB-RS232

Cum se comandă

Alte loggere și sisteme

Data Logger de tipul GP1 inclusiv programul DeltaLINK și cablul
RS232.

Toate loggerele Delta-T pot fi furnizate cu cu o gamă largă
de modemuri, alimentare solară și conectare în rețea.

Accesorii op ționale:

GP2 este un logger și controler performant cu 12 canale.
Este flexibil în configurare, ușor de utilizat, robust și
compatibil cu protocolul SDI-12.

Placă de montare de tipul DL-MKT potrivită pentru loggerele
GP1, GP2 și DL6. Cuprinde o placă din oțel inoxidabil de 320 x
190 mm și elemente de montare pentru tuburi cu diametrul
de 51 sau pe suprafețe plate.
Cablu de alimentare externă de tipul GP1-EPC1 pentru
alimentare externă de la o sursă de 11 la 24 V DC.
Placă adaptor punte de precizie de tipul GP-PBA-X50 transformă un canal tensiune de intrare pentru citirea unor senzori
punte de precizie; se pot instala 1 sau 2 pentru un logger GP1.
Cablu adaptor USB-RS232 pt. conectarea la portul USB a PCului.
Accesorii pt. GP1 cu conector M8 pentru cablare și rețea – vă
rugăm să ne contactați.
Opțiuni modem GPRS – vă rugăm să ne contactați.

Logger DL6 are 6 intrări analogice și este ideal pentru
înregistrarea măsurărilor de la o sondă de profil PR2/4 sau
PR2/6.
WS-GP1 este o stație meteorologică compactă și portabilă
care cuprinde data loggerul GP1 și 6 senzori meteorologici
standard.
Stația meteorologică WS-GP2 este un sistem puternic,
robust și felxibil, ideal pentru cercetări în condiții dificile și
pentru monitorizări de proiecte.
Pentru informații despre aceste sau alte produse, vă rugăm
să vizitați pagina web a Delta-T Devices: www.delta-t.co.uk

Reprezentant:

ECHIPOT
Tel./Fax: 0259 428743

info@echipot.ro

www.echipot.ro

