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 ویژگی ها:

 استفاده ویژه در ایستگاه های بارانسنجی و سطح سنجی

( امکان نامگذاری کانال ها و تنظیم ماهیت و واحد اندازه گیری  1

 افزاری و سخت افزاریهر کانال به صورت نرم 

 و یا مودم RTUجهت ارتباط با رایانه،  RS232( درگاه  2

 جهت ارتباط با تجهیزات راه دور RS485( درگاه  3

( امکان تنظیم آدرس برای ماژول جهت استفاده در یک شبکه  4

 سنجش

 Back( دارای نگهدارنده تاریخ و ساعت داخلی به همراه باتری  5

up 
ذخیره سازی مقادیر قرائت شده با حجم باال، با  ( دارای قابلیت 6

 گیگا بایت 8امکان ارتقای حافظه دستگاه تا حجم 

 ( ارائه نرم افزار پیکربندی و رویت مقادیر کانال ها 7

ورودی جهت باال بردن دقت اندازه ( دارای مدار تقویت جریان  8

 گیری

( دارای کانال دیجیتال با امکان اتصال به سنسورهای پالسی،  9

 گری کد و فرکانسی سامانه های هواشناسی

 Theodor( امکان الحاق به دیتاالگرهای ساخت شرکت  10

Friedrichs جهت توسعه کانال های اندازه گیری 

به الگر به  Ethernet( امکان اضافه شدن قابلیت اتصال  11

 (  optionalصورت سفارشی )

 

 

 

یک الگر هوشمممند باران سممنجی بوده  DL222-485دیتاالگر 

که می تواند در زمینه های تله متری، آب سنجی، هواشناسی و 

 غیره کاربرد داشته باشد.

های  نال  تال می   DL221-485کا نال مجزای دیجی کا دارای 

باشمممد که در ایا کانال ع وه بر باران سمممنن امکان خواندن 

سنسورها یا دستگاه هایی با خروجی پالس،گری کد و همچنیا 

فرکانس فراهم شده است. ایا الگر می تواند با تجهیزات دیگری 

والگرهای دیگر از طریق کانال ارتباطی  RTUهمانند سنسورها، 

RS485 ارتباط برقرار کند. 

 حافظه از شده ذخیره های داده استخراج متنوع روشهای

 : الگر

 ظه کارت برداشممممت  طریق از آن اتصممممال و حاف

Memory Reader رایانه به 

 حممم  قممابمم  ترمینممال از اسمممتفمماده (Hand 

Terminal) 

 تولید ها، الگ قرائت جهت ویژه افزار نرم از استفاده 

 Excel ای و متنی فای  قالب در دلخواه گزارشهای

 

 مشخصات:

 میلیمتر 105 * 70* 33 ابعاد

 گرم 120 وزن

 IP64 حفاظتی کالس

 to +60 20- عملیاتی دمای

 RS232-RS485 ارتباطی درگاه

 ولت 5تا  0دیجیتال با لبه  ورودی

عدد  4عدد دیجیتال،  1کانال ) 5 کانال  تعداد

 مودباس(

 GB SD 2 حافظه

 ساعت 24 الی دقیقه 1 از زدن الگ فواصل

جریان   -تغذیه 

 مصرفی

 میلی آمپر 30 –ولت  12

 Real time clock زمان نگهدارنده


