SymphoniePRO

™

ХЭМЖИЛТИЙН МЭДЭЭЛЭЛ БҮРТГЭГЧ СИСТЕМ

Сэргээгдэх эрчим хүчний
мэргэжлийн түвшний мэдээ
бүртгэлийн систем.
SymphoniePRO™ нь Эн-Ар-Жи компаны
хамгийн сүүлийн үеийн технологийг
ашигласан мэдээ бүртгэлийн систем
юм.

ХАМГИЙН ХЯЛБАР ХЭРЭГЛЭЭ
SymphoniePRO багаж худалдан авагчдад хамгийн
хялбар хэрэглээг түгээх үүднээс өдрөөс өдөрт
технологио сайжруулж байгаа билээ.

ПРОГРАМ ХАНГАМЖИЙН
ЦОГЦ ШИЙДЭЛ
Symphonie нэртэйгээ уялдсан манай багаж цөөн бөгөөд
энгийн төхөөрөмжүүдийг суурилуулснаар хамгийн
хялбар хэрэглээг бий болгоно.
• Өмнөх загварийн төхөөрөмжтэй уялдан ажиллах
боломжтой мөн бага чадлын нөөцлүүр хэсэгтэй.
• Нэгдсэн хаалт бүхий том холболтын хавтан нь суурилуулж
угсарахадхялбархан. Өнгийн кодон тэмдэглэгээ болон
тусгай оролт гаралтын хэсэг нь бүх цахилгааны
утаснуудтай алдаагүй холбогдсоныг тодорхойлно.

• Ухаалаг суурилуулалтын систем нь угсралт болон засварын
ажлыг хялбарчилдаг.

•

Компьютерээр хялбар тохируулга хийх USB холболттой.
Бүртгэгч нь LCD дэлгэц ба цэс сонгох товчлууртай
бөгөөд ямар ч нөхцөлд тухайн агшны мэдээллийг
уншихад тохиромжтой.

ОРЧИН ҮЕИЙН ОЙЛГОМЖТОЙ,
КОМПЬЮТЕРИЙН ПРОГРАМ
SymphoniePRO
компьютерийн
аппликэйшн
нь
төхөөрөмжийг тохируулах, мэдээг боловсруулах,
хэмжилтийн станцын шилжилтийг удирдахад
ашиглагдана.

Төхөөрөмжийн Тохиргоо

Давуу талууд:

Өндөр түвшний програмчлал шаардагдахгүй ба
тохиргоо
нь
SymphoniePRO
аппликэйшнийг
ажиллуулж буй компьютерт USB-ээр холбогдсон
энгийн олон сонголттой цэсээр сонгогддог.

• Google Earth-тэй холбогдон сайт болгоны төлөвийн
мэдээлэл, холболтын төлөв, нэгдсэн газрын
зурагтай.

Мэдээ Боловсруулах

• Сайтын өгөгдлийн сан ба мэдрэгчийн түүх, цагийн
дэс дараатай мэдээний файлууд, үйл явдлууд,
холбоо, мэдрэгчийн тохиргоо.
Файл татах, оруулах, програмаас б үртгэгч
• болон iPackGPS
руу
суулгах
зэргийн
автоматжуулалт.
• Стандарт тохиргоотой юу? Төхөөрөмжийн тохиргооны
(*.LRG) файлууд хадгалагдаж бас шинэчлэгдэх
боломжтой.

Олон Хэлний Сонголт

Бүртгэгчийн хоёртын *.RLD файлууд таны тохиргоод
яг
тохирно.
SymphoniePRO
компьютерийн
аппликэйшн нь мэдээллийг олон цонхон дээр
боловсруулдаг ба гуравдагч програм хангамжин дээр
дүн
шинжилгээ
хийхэд
зориулагдсан
хязгаарлагдмал
текст(ASCII)
файлуудыг
боловсруулдаг.

SymphoniePRO
компьютерийн
аппликэйшн
нь
хэрэглэхийг
хүссэн
хэлээ
хялбархан
сонгох
боломжтой бөгөөд Англи, Испани, Португали, Хятад
хэлийг дэмжин ажилладаг.

MetLink Two-way
Communication
(TCP/IP or USB)
MetLink

SymphoniePRO

iPack

SMTP Email
Data Delivery

SymphoniePRO
Desktop

УЯН ХАТАН
ХАРИЛЦАА
Мэдээлэл
өгөлцөж,
авалцах
2талын харилцааны
хэсэгтэй,
станцын
байдлыг
шалгах,
тохиргооны өөрчлөлт зэргийг шууд
харах боломжтой.

ДЭВШИЛТЭТ ШИЙДЛҮҮД БА
УЯН ХАТАН БАЙДАЛ
Хамгийн сүүлийн үеийн технологи нь үнэн зөв, алдаагүй
хэмжилтүүдийг боловсруулдаг ба өндөр түвшний
судалгаа шинжилгээг таны хүссэн тохиргоогоор
гүйцэтгэх эрх чөлөөг олгож байна.

Өндөр Түвшний Хэмжилтүүд
• 16-бит аналогоос дижиталруу хөрвүүлэгчийн (adc)
алдаагүй,
өндөр
нарийвчлалтай
аналог
хэмжилтүүд.
сувгийн дифференциал оролтууд нь жижиг
• p-scm

дохионы мэдрэгчүүдийн хэмжилт, гадаргын чимээ
шуугианыг тусгаарлах дохионы хэмжилтийг
сайжруулдаг.
секундын
• 1-3

хэмжинэ.

үечлэлтэйгээр

салхины

хурдыг

хүрээтэй мэдээллийн сан нь бүртгэгч,
• Өргөн

холбооны
мэдээлэл
зэргээс
бүрдэж
хуримтлуулагдана.
Хуримтлуулагдсан мэдээнүүд найдвартай,
аюулгүйгээр хадгалагдана. Үүнд:
– Флаш болон үйлдвэрийн баталгаатай SD карт
зэрэг дотоод нөөц хуримтлууртай
ПИН
кодоор
нэвтэрнэ.
Мөн
– Бүртгэгчид

зөвшөөрөгдөөгүй нэвтрэлтийг саатуулах ба
мэдээний файлууд 128-битээр нууцлагдсан
байдаг.

–  SymphoniePRO холболтын хавтан мөн сувагболгоны
ачаалал таслагч зэрэг
стандартаар шалгагдсан.

нь

IEC

61400-4-5

Мэдээлэл Хадгалах
нөөцийн үнэлгээний үйл ажиллагаа эсвэл
• Энгийн

үүн шиг тусгай төсөлд зориулагдсан 12 тоологч,
4 аналог, 2 RS-485 оролт зэргийг багтаасан
26+ сувагтай.
мэдээг
хэрэглэгчийн
• Хэмжилтийн

хугацааны давтамжаар бичиж авна.

тохируулсан

сонголт
бүхий
үйлдвэрийн
• Өргөн
стандарттай,тусгай төхөөрөмжүүдтэй зохицож
ажилладаг ба ингэснээр таны хэмжилтийн үйл
ажиллагаанызагвар таны мэдээ бүртгэгчээр
хязгаарлагдахгүй.
стандарттай мэдрэгчүүдтэй зохицон
• Үйлдвэрийн

ажилладаг
тоологч
сувгууд
болон
аналог
сувгуудтай ба ямар ч нэмэлт төхөөрөмжүүд
шаардагдахгүй.
• Дохио тохируулах модулиуд (P-SCMs) нь
аналог оролтын
цахилгаан
гуравдагч
төхөөрөмжүүдэд
хэмжээс болгонтохируулдаг.

хэлхээг
тохирсон
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аль нь хэт авиан салхины мэдрэгчүүд шиг
• Аль

ухаалаг мэдрэгчүүдийн бүтэн эсвэл хагас хоёр
чиглэлт
холбоог
дэмждэг
хоёр
RS-485
оролтуудтай.

