DGML
Digital Grouting Monitor & Logger

Automatic Digital Grouting Monitor & Logger
کٌتشل اتَهاتیک فطاس تضسیك
اهکاى کٌتشل دستی ٍ اتَهاتیک فطاس تضسیك
ًوایطگش  7تا  55ایٌچ
استفادُ اص تشاًسویتش ّای دلیك ٍ پایذاس
داسای پَست خشٍجی  USBتشای تثادل
اطالػات

 DGMLسیستن کاهل ثباباد غٍببا
سیواى بِ هٌظَر ًوایش پاراهتر ّای کلیبیی

اتػال ّوضهاى تِ  PCدیگش ٍ ًوایص کاهل
دادُ ّا
لاتلیت تٌظین کلیِ پاساهتش ّای تضسیك

تسریق از جولِ فشار ،غها ،غبب ،،ربراًبرٍی
(ٍیسگَزیت ... ٍ)،بِ ّوراُ ًرم افسار هییریت

لاتلیت تٌظین ًمطِ Set Pointلطغ ٍ ٍغل
پوپ ٍ ّوچٌیي Shut Downپوپ دس
ضشایط تؼشیف ضذُ

تسریق است کِ از بْتریي سٌسَر ّای هجَغ
غر بازار تْیِ شیُ ٍ غر برابر ضربِ ٍ ًفَذ آّ

تٌظین ًمطِ ٍغل ٍ لطغ پوپ
اهکاى اسسال اطالػات تِ غَست تی سین

ٍ رطَبت بسیار هقاٍم است.

 5تا  4کاًال اًذاصُ گیشی ّوضهاى
لاتلیت طشاحی ًشم افضاس خاظ هطاتك تا ًیاص
هطتشی

اهشٍصُ دس پشٍطُ ّای احذاث سذ  ،تًَل  ،هتشٍ  ،هؼذى ٍ ...جْت تضسیك دٍغاب سیواى اص سیستن پیطشفتِ حثات تضسیك استفاادُ های
ضَد.طشاحی  DGMLتا استفادُ اص آخشیي تکٌَلَطی هشتَط تِ سیستن ّای حثت ٍ رخیشُ اطالػات ٍ ّوچٌیي هماٍم تشیي ٍ دلیك
تشیي سٌسَس ّای هَجَد تْیِ ضذُ است.

حفاظت دس هماتل ًَساًات ضذیذ تشق
لاتلیت تحول دها ٍ سطَتت تسیاس تاال
اهکاى جذاساصی سیستن ًوایطگش اص تشاتسویتش
ّا
لاتلیت استفادُ دستگاُ دس ضشایط تسیاس سخت
دسجِ حفاظت  ٍ Casingتجْیضات IP65

ایي سیستن حثات تضسیك دٍغاب سیواى تِ غَست کاهال اتَهاتیک ػول کشدُ ٍ تواهی کٌتشل ّای هَجَد دس ست تضسیك سا تِ غَست
کاهال خَدکاس اًجام هی دّذ.
یکی اص هطکالت سیستن ّای تضسیك دٍغاب سیواى کٌتشل فطاس دٍغاب دس ٌّگام تضسیك است .صهاًی کِ تایذ تضسیك دس فطاس حاتتای
هخال  5تاس اًجام پزیشد .ایي ADGMLفطاس تضسیك سا تِ غَست کاهال اتَهاتیک ٍ حلمِ تستِ دس همذاس  5تاس تِ غَست کاهال حاتت
اػوال هی ًوایذ.ایي ساهاًِ تا استفادُ اص پیطشفتِ تشیي سیستن ّای PIDتا ًسثت خطای  3دسغذ کٌتشل فطاس سیستن تاضسیاك سا
اًجام دادُ ٍ فطاس اػوالی اص طشیك سیستن تضسیك سا تِ غَست کاهال یکٌَاخت اػوال هی کٌذ.
ٍیظگی کلیذی ایي هحػَل استفادُ اص ًشم افضاس هذیشیت تضسیك است کِ اهکاًات تیطواسی سا دس اختیاس کاستش گزاضتِ ٍ ایي اهکاى سا
ایجاد هی کٌذ کِ تِ سادگی تتَاى تِ گضساضات هتٌَع ایي سیستن دستشسی داضت.
ًشم افضاس طشاحی ضذُ تَسط ضشکت حیوي الکتشًٍیک تشای هذیشیت تضسیك تِ گًَِ است کِ دس پایاى ػولیات تضسیك گضاسش کاهلی اص
هیضاى تضسیمات اًجام ضذُ دس هماطغ هختلف ٍ ّوچٌیي ًوَداس ّای هشتَطِ سا اسائِ هی دّذ .تواهی دادُ ّای اًذاصُ گایاشی ضاذُ
تَسط  DGMLدس حافظِ داخلی تِ غَست آفالیي رخیشُ ضذُ ٍ دس غَست ًیاص تَسط ًشم افضاس هشتَطِ اهکاى ًوایاص دادُ ّاا
گشاف ّای هَسد ًظش ٍجَد داسد.
ًسخِ حشفِ ای ًشم افضاس هذیشیت تضسیك ایي اهکاى سا داسد کِ تش سٍی ّش کاهپیَتش دیگشی ًػة ضذُ ٍ دادُ ّای اًذاصُ گیشی ضاذُ
تَسط  DGMLسا دس دفتش کاس هذیشیت کشدُ ٍ گضاسضات الصم سا اسائِ کٌذ.
گضاسضاتی کِ سیستن ًشم افضاسی هذیشیت تضسیك اسائِ هی دّذ:
گضاسش دس طَل تاصُ هطخع اص هیضاى تضسیمات اًجام ضذُ تِ ّوشاُ ًوایص پاساهتش ّای تضسیك
گضاسش دّی هیضاى تضسیك اًجام ضذُ تِ ّوشاُ ًوایص پاساهتش ّا تش اساع کاستشاى هختلف دستگاُ
گضاسش دّی تش اساع هیضاى تضسیك اًجام ضذُ دس ّش گواًِ تِ ّوشاُ پاساهتش ّای تضسیك
گضاسش دّی تش اساع هیضاى تضسیمات اًجام ضذُ دس ّش تشش اص گواًِ تِ ّوشاُ پاساهتش ّای تضسیك
گضساش دّی تش اساع ضیفت ّای کاسی سٍص ٍ ضة
گضاسش دّی هیضاى تضسیك ٍ سایش پاساهتش ّا تش اساع دستِ تٌذی هؼشفی ضذُ (گالشی ،پشٍطُ ،فاص ٍ )...
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Specification
Pressure
Measuring range
Accuracy
Output
Operating Temperature
Operating Humidity
IP

20 to 100 Bar
0.5% of rate
4 - 20 mA ,4 mA = 0 BAR, 20 mA = Full scale pressure
-20 °C to +85 °C
< 90%RH
IP65

Flow
Minimum Flow Rate @ 0.1m/s
Maximum Flow Rate @ 10m/s
Accuracy
Output
Operating Temperature
Operating Humidity
IP

0.1768 to 0.7069 m3/h
17.671 t o 70.68 m3/h
0.5% of rate
4 - 20 mA ,4 mA = 0 BAR, 20 mA = Full scale pressure
-10 to 70°C
< 90%RH
IP65

Temperature
Measuring range
Accuracy
Output

-50 to 200°C
0.2% of rate Or 0.2°C
4 - 20 mA ,4 mA = 0 BAR, 20 mA = Full scale pressure

Operating Ambient Temperature -40 to 85°C
Operating Humidity
IP

< 90%RH
IP65

Physical Characteristics
Dimension
Material
Weight

Max 120 cm
Stainless Steel
10 & 15Kg

Other
Comunication
Power
Run-Up Time
Max Sample Rate
Memory Capacity

RS232/RS485/USB
220 -110 V AC / 50 Hz Or 12 V dc
< 45 sec
512 SPS
32 GB
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CVS

HP

Cement Viscosity Sensor

Handheld PDA

ٍ BPSسط ًگِ داس پشاب ّای اًحشاف سٌجی دس گواًِ ّایی اسات

 HPسیستن ًوایص تی سین اطالػات حثات است کِ ایي اهکاى سا تِ

کِ داسای لطش صیادی تاضٌذ .دسایي ًَع اصگواًِ ّا ًیاص است تاا پاشاب

کاستش هی دّذ تا دس فاغلِ دٍستشی اص سیستن تاضسیاك ػاوالایاات

ٍسط گواًِ ًگِ داضتِ ضذُ ٍ اص تاصی کشدى پشاب داخل گواًِ اجتٌاب

هاًیتَسیٌگ سا اًجام دّذ .ایي سیستن ایي اهکاى سا تِ کاستش هی دّاذ

ضَد .ایي ٍسیلِ ایي ٍظیفِ سا تِ خَتی اًجام دادُ ٍ تاػاج افاضایاص

تا ًاظش تضسیك ًیض تتَاى تِ غَست هَاصی ٍ دس هحلی دیگش تش ػولیات

کیفیت دادُ ّای اًذاصُ گیشی ضذُ هی ضَد.

تضسیك ًظاست کٌذ.
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