Cello CP
Uma solução remota de telemetria
totalmente integrada para monitorar os
níveis de proteção catódica galvânica
em redes de distribuição de gás.
O Cello CP mede a diferença de potencial entre a tubulacão e uma célula
de ânodo / referência de sacrifício. Alojado em um invólucro robusto,
à prova d'água, adequado tanto para instalações acima do solo como
subterrâneas, garantindo que a integridade das tubulações e estruturas
sejam adequadamente protegidas contra corrosão.

Características Principais
• Facilmente implantável
• Captura dados precisos através
de uma única entrada de tensão
negativa
• Comunicações programáveis GSM
SMS / GPRS
• Auto-alimentado > 5 anos
• Perfil de canal avançado e alarmes
de limite
• Fornece dados atuais e históricos
em caso de alarme
• Robusto, portátil e à prova d'água
para IP68
• Bateria Substituível pelo Usuário
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Especificações Técnicas
Entrada

Canal 1: Voltagem
Tensão de entrada: Faixa de 0 a -2.5 V dc
Precisão / resolução: +/- 0,5% do intervalo
Impedância de entrada: Maior do que 1 M ohms
Filtro de entrada: : Rejeição de 50 Hz ac. Medição não afetada até 10V ac rms

Transmissão
de Dados

– SMS ou GPRS. 15 minutos, 30 minutos, 1 hora, 1 dia, 1 semana ou mensalmente em datas
e horários programáveis

Porta Serial

Tipo: Full duplex e assíncrona
Taxa de dados: 1200, 2400, 4800, 9600 bps

Memória

Tamanho: 64K

Relógio

Tipo: De cristal, com calendário ajustável para ano bissexto
Sincronização: Opção para sincronizar o relógio para a rede GSM

Alimentação

Tipo: Internamente alimentado por uma única bateria de lítio
Vida útil: Vida útil da bateria típica de 5 anos, dependendo do modo de uso

Registro de
Dados

Intervalo de Gravação: Programável entre 1 segundo e 1 hora
Armazenamento dos Dados: Modo rotativo ou memória cheia
– Suporta registro médio e estatístico (min, max, média, desvio padrão) durante um intervalo
de registro definido

Alarmes

– Limiar alto / baixo e alarmes de perfil configuráveis de forma independente em cada canal
– Opção para atualizar dados em alarme e com mais freqüência depois disso

Ambiental

Temperaturas de funcionamento: -20°C a +50°C
Classificação de proteção: IP68 (1 metro por 24 horas)

Connectors

– Conforme o MIL-C_26482

Dimensões

191mm x 140mm x 150mm
Peso: 1 kg
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