Isco 2101
Modul Field Wizard
Nový Isco Field Wizard přinesl uživatelům
série 2100 pro monitoring průtoku
v otevřených kanálech odolný nástroj pro
stahování a přenos uložených dat. Na
rozdíl od choulostivého notebooku, je toto
zařízení extrémně odolné a je navrženo
tak, aby jej bylo možno v terénu bez obav
používat.

Field Wizard je nerozbitná, vodotěsná
alternativa laptopu pro práci v terénu.

Schopný a univerzální
Field Wizard může být připojen na sestavu
až čtyř Isco 2150 nebo 2110 modulů pro
měření průtoku. Také může být využit pro
stažení až 20 samostatných modulů 2150
nebo 2110 s údaji za 14 dní.
Navíc, Field Wizard Vám umožňuje
nastavení hladiny pro moduly 2150 a
2110.
Pro místní zobrazování můžete připojit
Field Wizard na komplet propojených
modulů 2150 nebo 2110 (ať už dočasně
nebo na stálo). Navíc je zde 3 m dlouhý
prodlužovací kabel, který Vám umožní
držet modul v rukou.
Data mohou být převedena přímo do PC
pomocí softwaru Isco Flovlink® 5 nebo LE,
přes volitelný propojovací kabel.

Ostatní výhody zahrnují:
¾
„Smart“ schopnost ukládání dat,
pokud je synchronizován s Isco
Flowlink®
¾
8 řádkový LCD displej se 40 znaky
na řádku
¾
Mechanické krytí IP68 (NEMA 4X,
6P)
¾
Velká jednoduchá klávesnice

Informativní lehce čitelný
displej
Velký LCD displej zobrazuje různé
informace včetně:
¾
Aktuálních hodnot
¾
Informace o uložených datech
¾
Stav baterie
¾
Diagnostické informace

Velký zobrazovač má mnoho možností
nastavení pro dobrou viditelnost za všech
podmínek

Isco Field Wizard Modul 2101 Technická specifikace
Isco Field Wizard Modul
Rozměry (vxšxh)

5,4 x 28,7 x 19,1 cm

Hmotnost

0,91 kg

Mechanické krytí

IP 68, NEMA 4X, 6P

Pracovní teplota
Skladovací teplota
Napájení
Napětí

- 20°C až 60°C
- 40°C až 60°C

Proud
Typicky
Minimum
Maximum
Charakteristika displeje
Text
Grafika
Módy podsvícení

6,6 až 16,6 V DC (12 V DC
nominální)

110 mA @ 12V (LCD podsvícení
vypnuto)
1 mA @ 12V (Standby/vypnuto)
1,1 A @ 12V (LCD podsvícení
zapnuto)
Vysoce kontrastní grafický LCD
(podsvícený)
40 znaků x 8 řádků
240 x 64 pixelů
Vždy zapnuto/časované/vždy vypnuto

Obnovování dat
15 sec.
na displeji
Počet modulů
Až 4 ks
2150
Dynamické
Nezávislá Flash paměť,
ukládání dat
482345 údajů, 5bytů na údaj
Kapacita (stažení modulů 2150/2110)
Maximum
20 (1)
Minimum
6 (2)
Typ dat
Parametry kompatibilní s Flowlink®
a 2150/2110 (hladina, rychlost,
průtok, baterie, celkový průtok)
Způsob
Zastaví se, když je plno, reset,
ukládání
když je staženo do PC
Kompatibilní software
Isco Flowlink®
Verze 4,12 nebo vyšší
Isco 2150 AV
Software verze 1,06 nebo
Modul
vyšší
2102 bezdrátový
Pouze ve vzdálené bezdrátové
modul
jednotce, která zahrnuje jeden
nebo více modulů 2150 (3)

(1) Limitováno počtem modulů identifikovatelných a zobrazitelných na Field Wizard.
(2) Limitováno ukládáním dat ve 2102 pokud stahujete maximální množství dat z každého modulu.
(3) 2101 Field Wizard nepodporuje bezdrátové získávání dat pomocí 2102 bezdrátové základní stanice.

Informace pro objednávání
Popis
Objednací číslo
Isco 2101 Modul Field Wizard
68-2000-006
Zahrnuje: modul, 3 m prodlužovaní
kabel a návod
Isco 2191 Bateriový modul
Baterie (potřebuje 2 ks)
Alkalické
340-2006-02
Kyselinoolovnaté
60-2004-041
Isco 120 VAC adaptér
60-2004-057
RS 232 komunikační kabel (3m)
60-2004-046
Propojuje 2102 Modul na 9pinový
PC port
Pro ostatní volitelné pozice kontaktujte zastoupení
Pro ČR a SR, TECHNOAQUA, s. r.o.

Výhradní zastoupení a autorizovaný servis pro
Českou a Slovenskou republiku:

TECHNOAQUA, s. r.o.
U Parku 513
252 41 Dolní Břežany
tel: 244460474
fax: 271767155
e-mail: mail@technoaqua.cz
www.technoaqua.cz

Fotografie zobrazuje přímé
připojení Field Wizardu na
modul 2150. Dolní fotografie
ukazuje možné propojení
prodlužovacím kabelem

