nguồn: JASE Sản phẩm và Công nghệ Năng lượng Thông minh của Nhật Bản
http://www.jase-w.eccj.or.jp/technologies-v/index.html

F-55

Từ khoá

thiết bị

Z4

điện

E29

máy móc và dùng điện

Máy ghi Đồ họa Video Không cần giấy
Đặc tính
 Cho phép giám sát và ghi dữ liệu linh hoạt với phần cứng mạnh mẽ và khả năng kết nối mạng tiên
tiến nhất
 Hỗ trợ Ethernet tiêu chuẩn
- FTP, Email và Web
- Cho phép sao lưu dữ liệu dựa trên mạng lưới lên nhiều thiết bị
 Màn hình màu LCD với TFT góc xem rộng, độ phân dải cao cung cấp nhiều chế độ hiển thị khác
nhau và xem dễ dàng chưa từng có
 Phương tiện lưu trữ ngoài dung lượng lớn và thu nhận dữ liệu dài hạn
 Cấu tạo mạnh mẽ cho độ tin cậy cao nhất. Bảng điều khiển trước tuân thủ IEC529-IP65 tránh bám
bụi, đá mạt, và nước văng.

Máy ghi đồ họa video không cần giấy
DX1000/DX2000

Mẫu màn hình

Khái niệm cơ bản hoặc tóm tắt
RS485
MODBUS RTU
KWh, W, A
Đầu vào mở rộng
tối đa 300 ch

Phản hồi kết
quả toán học

Đặt lại
Ethernet
MODBUS/TCP

DAQSTATION có khả năng linh hoạt trong việc giám sát và ghi đa dạng, như đo lưu lượng, áp suất,
nhiệt độ, v.v… cho nhà máy và thiết bị, và đo lường từ vài điểm đến đa điểm. Hệ thống được thiết lập
với chi phí hợp lý và tối ưu tùy theo quy mô của hệ thống. Việc giám sát từ xa qua mạng cho phép thiết
lập hệ thống giám sát tài sản một cách dễ dàng. Các chức năng giao diện với màn hình giám sát tiêu
thụ điện năng và các bộ điều khiển khác nhau có khả năng thích ứng với hàng loạt ứng dụng.

Hiệu quả hoặc nhận xét
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Thu thập dữ liệu , giám sát, phát hiện bất thường dựa trên máy ghi
Để tiết kiệm năng lượng và rút ngắn vòng tuần tra khi kiểm tra định kỳ, bạn có thể thiết lập và giám sát
thu nhận dữ liệu điện và dữ liệu nhiệt độ từ bộ chuyển đổi, báo động cảnh báo đề phòng ngắt điện do
quá tải, cảnh báo nhiệt độ bất thường, và các cơ chế khác.
DX2000

Cảnh báo nhiệt
độ quá tải
.....
Thu nhận dữ liệu thông qua Ethernet.
Ethernet
Giao tiếp RS-465/Modbus

UM331

POWERCERT
(điện)
POWERCERT
(điện)

VJU7
(nhiệt độ bộ chuyển đổi , v.v…)

Bảng phân phối trong phòng điện và tủ điện, v.v…
 Sử dụng dữ liệu điện thu được cho các biện pháp tiết kiệm năng lượng
 Giảm giờ lao động cho việc tuần tra kiểm tra tại các cơ sở
 Không chỉ ghi dữ liệu điện, mà còn nhiệt độ chuyển đổi và các hiện tượng khác cùng một lúc
 Phát hiện ngay sự bất thường tại các cơ sở điện
 Điều tra nguyên nhân và tìm ra giải pháp thông qua việc ghi dữ liệu trước và sau hiện tượng bất
thường
Lắp đặt thực tế hoặc kế hoạch dự kiến
Trong nước: Nhiều thành tích
Nước ngoài: Nhiều thành tích

Liên hệ:

