Korelujące loggery szumu
dla natychmiastowej
lokalizacji wycieku
Enigma3m to korelujące loggery szumów
wykorzystujące komunikację 3G / GPRS w celu
zdalnego wyznaczania miejsc awarii.
Enigma3m rozmieszczana jest w podziemnych
studzienkach i nie wymaga kosztownej
technologii naziemnej.
Cechy
• Proces zdalnej korelacji do dokładnego
wytyczania miejsca wycieku
• Codzienna transmicja danych zapewnia
informacje o szczelności sieci i redukuje czas
trwania wycieku
• Prosta instalacja – nie wymaga naziemnych anten
• Dane dostęepne w dowolnym miejscu poprzez
PrimeWeb - witrynę przeglądarkową
• Zdalne odsłuchiwanie szumu w celu
potwierdzenia wycieku
• Zapis lokalizacji GPS czujników
• Wbudowana karta roaming SIM zapewnia stałe
połączenie GPRS/3G
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Widok miniaturek korelacji wyświetla pozycje czujników i wycieków

Struktura Enigma3m

Szybka lokalizacja wycieku
Enigma3m transmituje codziennie dane szumów poprzez 3G lub
GPRS. Wyniki są wysyłane na serwer. Logery zapewniają alarmy w
przypadku wycieków i dają użytkownikowi możliwość odsłuchania
szumu w celu potwierdzeni awarii. Ponadto, korelacja może być
przeprowadzona z pomocą wielu logerów dzięki czemu jej wynik jest
dokładniejszy. Dokładność procesu korelacji jest nadzorowana przez
algorytm wykorzystujący najnowszą opatentowaną technologię.

technology for network management and leakage control

Korelujące loggery szumów do automatycznej lokalizacji wycieków

Charakterystyka loggerów
• Wysokiej czułości sensory
• Zasilanie do 5 lat (zależy od jakości
sygnału 3G/GPRS)
• Obudowa w jakości IP68
• Mały rozmiar
• Duża pojemność serwera
Informacje o zarządzanej sieci
Kiedy dane docierają do serwera są dostępne do analizy
poprzez aplikacje PrimeWeb. PrimeWeb zapewnia
również przechowywanie i zdalne dane dotyczące
przepływu, ciśnienia i alarmowania o wyciekach z
rejestratora XiLog+ i logerów szumu Phocus3/3m.
Dostępne są one na każdym urządzeniu z dostępem do
internetu. Pozycje czujników mogą być pokazane w
Google Maps i zaprogramowane do pokazywania miejsc
wycieków. Dostępne są dane archiwalne. Wskazania
pozycji awarii na Google Maps w połączeniu ze "Street
View" zapewniają precyzyjniejsze informacje dla ekip,
które pojawią się na ich miejscu.

Funkcja korelacji wyświetla widok częstotliwości i
spójności

Street View zapewnia
wizualizacje miejsca
wycieku

Produkty
Enigma3m correlating logger –
GPRS only

BXG 301

Enigma3m correlating logger –
3G / GPRS

BXG 303

Enigma3m correlating logger –
3G (USA)

BXG 304

Programowanie z modułem komunikacyjnym
*Google Maps jest zarejestrowanym znakiem handlowym Google Inc.
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