Far Data
Stacja monitorowania hałasu
komunikacyjnego i warunków
środowiskowych
ENVIRO-151
Główna nagroda Międzynarodowych Targów POLEKO oraz INFRASTRUKTURA
Zdalna konfiguracja i programowanie sesji pomiarowych. Intuicyjne oprogramowanie
Interfejsy komunikacyjne RS 232, USB, LAN, WiFi, GPRS
Kompatybilność z większością urządzeń pomiarowych dostępnych na rynku
CHARAKTERYSTYKA
Dla wszystkich, którzy zmagają się z hałasem komunikacyjnym i problemami z zanieczyszczeniem powietrza oferujemy
automatyczną stację monitorującą. W przeciwieństwie do innych systemów pomiaru hałasu oferujemy w pełni
zautomatyzowane rozwiązanie do długoterminowego monitorowania z elastycznymi możliwościami rozbudowy, które
gwarantują oszczędność czasu i zasobów.
Stacja ENVIRO 151 przeznaczona jest do ciągłego i długotrwałego rejestrowania poziomu dźwięku, natężenia ruchu i
warunków środowiskowych: jakości powietrza (NOx, COx, SOx, HC i pyłu), temperatury, wilgotności, ciśnienia
atmosferycznego, prędkości i kierunku wiatru oraz opadów deszczu.

Produkt został doceniony przez naszych klientów i nagrodzony przez ekspertów
- działa w każdych warunkach pogodowych,
- dokonuje pomiary w dowolnym wybranym przez klienta miejscu,
- obsługa stacji nie wymaga specjalistycznego i kosztownego szkolenia,
- identyfikacja źródeł przekroczeń,
- anty-wandalizm - zminimalizowane ryzyko celowego uszkodzenia Stacji,
- dostęp do danych i wyników pomiar przez 365 dni w roku / 7 dni w tygodniu / 24 godziny na dobę.

Złoty medal MTP POLEKO

Grand Prix targów INFRASTRUKTURA

www.fardata.pl
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WIZUALIZACJA

DANE TECHNICZNE KONTROLERA
port szeregowy RS232
port szeregowy USB 2.0
wejście /wyjście audio
interfejs ETH LAN/WAN
interface WiFi
modem GPRS
HDD
watchdog
zasilanie buforowe
stopień szczelności obudowy stacjonarnej
Stopień szczelności walizki
odporność mechaniczna obudowy stacjonarnej
pobór mocy
napięcie zasilania
zakres temperatury pracy
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IP 54
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IK 10
20 W
12 VDC lub 230 VAC
od -40°C do +70°C

DOSTĘPNE WERSJE

ENVIRO-151 w wersji przenośnej
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