 +PCorrالنظام
املحمول لكشف
الترسبات
للمسح الفعال لشبكات املياه النظيفة
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كشف الترسب املحمول

يف حاالت معينة قد يكون القياس الثابت عن بُعد للشبكة التي يقدمها  PermaNETغري مناسب
أو غري رضوري.
من اجل هذه الحاالت قمنا بتطوير نظام محمول و فعال للكشف عن الترسبات يعتمد اساسا عىل مسجل بيانات  +PCorrالدينامييك.

كيفية عمل نظام +PCorr
يف البداية  ،تقوم فرق الترسب بتوزيع أجهزة  +PCorrعىل شبكة املياه  .تبدأ مسجالت البيانات عىل الفور بالعمل  ،و تقوم بتسجيل
امللفات الصوتية ضمن فرتات محددة  ،و من ثم تخزنها حتى يتم جمعها.
يتم جمع البيانات من أجهزة  +PCorrاملوزعة باستخدام جهاز اإلرسال واالستقبال الالسليك  .Patroller 4بتم ذلك من خالل
التنزيل الرسيع للبيانات عرب املوجات الراديوية من خالل نظامي “ ”drive-byاو

“.”lift and shift
Patroller 4

WebCorr

التطبيق امليداين للهواتف الذكية
نقل البيانات السلك ًيا
ال حاجة التصال باإلنرتنت
امكانية القيام بعملية “”correlation
ما بني مسجالت البيانات
خيارات فالتر متعددة
امكانية القيام بادخال انواع متعددة من مواد االنابيب
الرسم البياين Aqualog

PCorr+

جهاز اإلرسال واالستقبال الالسلكية

مسجل بينات الترسب

جمع البيانات من خالل املسجالت
عن بعد “”Drive-by
محمول
سهل االستخدامشفي

سهل التثبيت
تسجيل ملفات الصوت
نقل البيانات السلكيًا
تصنيف IP68

WWW.HWMGLOBAL.COM

عن طريق جهاز  ، Patroller 4يتم تحميل البيانات إىل تطبيق
 WebCorrللهواتف املحمولة  .يستخدم  WebCorrاتصاالً السلك ًيا لتحميل
البيانات  ،لذلك ال يلزم االتصال باإلنرتنت أو الوصول إىل منصة .DataGate
يحتوي  WebCorrعىل مجموعة متنوعة من امليزات للقيام بعملية correlation
اثناء التواجد يف املوقع  ،مبا يف ذلك نظام الفلرتة الذيك اليدوي ( ، )MIFSعرض الخرائط ،
وخيارات اطوال االنابيب و املواد املصنعة منها  ،الرسم البياين Aqualog

مر ا قبة

ا لترس با ت

،

تو صيل

ا لبيا نا ت

،

ا لسيطر ة

عىل

فا قد

ا مليا ه

ميزات إضافية
PermaNET Web
بوابة آمنة لعرض البيانات

يعمل نظام كشف الترسب املحمول  +Pcorrبشكل كامل بدون اتصال
باإلنرتنت أو حساب عىل منصة .HWM DataGate
مع ذلك  ،فإن العمالء الذين لديهم حسابات عىل منصة DataGate
واتصال باإلنرتنت يف امليدان لديهم القدرة عىل تحميل بيانات +PCorr
الخاصة بهم من  WebCorrإىل  ، PermaNET Webلالستفادة من

امليزات اإلضافية التي تقدمها هذه املنصة.

تتضمن امليزات اإلضافية املتاحة من خالل االتصال بشبكة  PermaNETمجموعات  ، DMAتكامل  ، GISتقيم الترسبات  ،مراقبة
االتصاالت مع املسجالت وإعادة الربمجة الكاملة عن بُعد.

Permalog+
مسجل بيانات الترسب

ميكن أيضً ا استخدام مسجالت البيانات  + Permalogكجزء من النظام ألنها
متوافقة مع  ، Patroller 4تدعم خاصية “ ”Drive-byو
“. ”lift and shift
ميكن أيضً ا نقل البيانات التي تم جمعها من أجهزة  + Permalogإىل
تطبيق .WebCorr
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جميع الصور والنصوص والتصميامت محمية مبوجب القانون الدويل وقانون حقوق النرش يف اململكة املتحدة وتظل
مملوكة لرشكة  .HWMيرجى التنويه بأن اي نسخ أو استخدام أي محتوى من موقع  HWMأو منشوراتها تعترب غري
قانونية بدون اخذ موافقة خطية من  .HWMتحتفظ رشكة  .HWM Ltdبالحق يف تغيري املواصفات.
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