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نظر  عامة CZ21073 المواصفات الفنية 

DataCell  هو مسجل بيانات متطور مصمم كي يسجل ويزود ..
 البيانات عن بعد الى مركز جمع المعلومات وتحليلها.

 
DataCell  مصمم ليعمل بدون الحاجة الى صيانة خصوصا في تلك ..

 البيئات القاسية والنائية حيث تم تطويره ليالئم تلك الظروف واالغراض.
 

حيث انه يعمل ببطاريته الخاصة فهو بذلك قادر على الخدمة باستقاللية 
في المنظومات غير المزودة بالطاقة او بمعزل عن شبكة الطاقة الي 

 منشأة يراد تنصيبه فيها.
 

/Next G/3G يمكن نقل البيانات من وحدة البيانات عن طريق شبكات 
GSM/GPRS  وبذلك يمكن ان يكون مالئما الي منظومة سيطرة او

 تحليل في مشاريعك.
 

وتحليل البيانات الروتيني واالنذار المبرمج تصبح عمليات  KPIتقارير 
سهلة جدا وسريعة وتمكنك من اختصار الوقت والكلفة وتضعك على 

دراية بما يحدث في الحقل مباشرة وذلك ما يضمن مشاريع اكثر فعالية 
 ونجاحا. 

 
ومما تجدر االشارة اليه انه يمكنك اضافة الى نقل البيانات لمنظومتك 

على   DataScapeمباشرة يمكنك ايضا عرض البيانات على منصة 
 الشبكة العنكبوتية المحمية.

 
يعمل بشكل مستقل تماما ودون الحاجة للربط باي منظومة مساعدة او 

 محمولة او خادم.
 

تتضمن عملية التنصيب البسيطة جدا فقط ربط الحساس بوحدة المجس 
 وال حاجة الى التعيير الحقلي او التنضيد.

 
البطارية المصممة خصيصا للوحدة تجعل منها كافية للعمل على طول 

 عمر الوحدة التصميمي.
 

 

3C Corrosion Control Company 
Billeberga station, P.O. Box 324 
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www.3ccc.se Tel: +46 418 411 900 
E-mail: info@3ccc.se 

  اددخال

± 10 V  مدى االشارة المتناظرة 

± 10mV  ثبات االشارة المتناظرة 

100 Hz رقمي حد اعلى 

 الوضع أنذار

  

  الجس

 الذاكرة  تسجيلة 16,000

 االنذارات ادنى/اعلى قراءة في فترة محددة

  

 ادتصادت

 التسلسل USB مدخل 

Next G/3G/GSM/GPRS  ال سلكي 

TCP, FTP, Email, SMS  بروتوكول 

 التوصيل ساعة  1بيانات مبوبة ابتداءا من 

  فوري  -االنذار 

 الساعة

 SNTPوقت حقيقي مع تحديث وقت 

  

  البطارية

  3.6V Primary LiSOCl2 نوع

 سنوات ويعتمد كذلك على الترتيب 5قياسيا  العمر التصميمي

  

  ادبماد والمواصفات الفيزياوية

 ملم x 170ملم )قطر(  68 االباد

 غرام 415  الوزن

 IP68 الوسط / البيئة

0°C to +50°C  درجة حرارة الوسط في التشغيل 

-20°C to +70°C  درجة حرارة الوسط في الخزن 

  

 معايير قياسية مطبقة

AS 60529 - 2004: IP68 IEC 60529 Ed 2.1: IP68 

AS/NZS 60950.1:2011 EN 60950-1:2006/A11:2009 

AS/NZS CISPR 22:2009 RMC 

CE   

  

3C Corrosion Company الموزع: 

 
 


