Flowmåling i kloakker med TELELOG RADIOLOGGERE
Har kommunen haft alvorlige oversvømmelser efter et heftigt regnskyl og har borgerne
fået oversvømmet kælderen med spildevand er der behov for hurtigt at opsætte måleudstyr der kan belyse problemet. Fordelen ved brug at TELELOG RADIOLOGGERE
er at man samtidigt kan indsamle måledata fra måleudstyr i pumpestationer,
overløbsbygværker, kloakledninger, regnmålere og i vandløb.
Alt udstyr strømforsynes fra en 12 Volts akkumulator og måledata overføres med
radiosignal til Teknisk Forvaltning eller til renseanlægget. (eller begge steder samtidigt)

TELELOG 2K2 RADIO LOGGER
TELELOG 2K2 RADIO LOGGER
har 5 signalindgange, hver med sit
vandtættesignalstik. Under låget af
loggeren sidder indstiks forstærker
moduler, der kan tilpasses den
aktuelle måleopgave.
Et 2 liniers display viser dato, klokke
slet og de måleværdier radiologgeren
har registreret. I testmode måles hvert
2`sek og de målte værdier vises i
displayet.

WINGRAF
Med WINGRAF programmet installeret på èn eller flere PC`er kan èn eller flere
brugere iagttage de samme måledata fra hele kloaksystemet. (programmet er gratis)

Billedet herover viser et PC skærmbillede hvor de gule felter viser placeringen af
radiologgere i kloaksystemet. Ved at føre curseren hen på et af de gule felter og dobbelt
klikke på det kan måledata iagttages fra den pågældende målestation.
I denne kommune består radiosystemet af 25 radiologgere.
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WINGRAF PC SKÆRMBILLEDE.
Her er valgt en af målestationerne hvor der er installeret en flowmåler. Man kan
samtidigt iagttage flow, flowhastighed og vandstanden i kloakken.

Kurven herover viser: Rød – flow, Grøn – hastighed, Blå – niveau.
Ved dobbeltklik på knappen mark, markeres de enkelte måleværdier for flowmåleren.

Yderst t.h. er vist de 26 målestationerne der er tilknyttet målesystemet. Ved at føre
curseren hen på et af felterne og klikke herpå kan man på ovenstående kurve få vist
måleværdierne fra denne målestation. Der logges her med et interval på 5 minutter.
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Flowmåling i en kloakledning

Billedet øverst viser flowmåleudstyr og
en TELELOG 2K2 RADIOLOGGER der
er klar til installation i en kloakbrønd.
Billedet til venstre viser flowsensoren der
sidder i bunden af kloakledningen.
Den fastholdes af en rustfri stålring der
ekspanderes inde i kloakledningen.
Hvor det er muligt skubbes stålringen ind
i kloakledningen svarende til 5 gange
kloakledningens diameter.
Kik ned i kloakbrønd, hvori flowmåleudstyr og en ultralyds vandstandsmåler
er installeret.
Flowmåleren måler vandhastighed,
vandstand og beregner flowet.
En ultralyds vandstandsmåler måler
vandstand uafhængigt af flowsensoren.
Ved at udføre disse målinger samtidigt
kan man validere flowmålingen ved
opstuvning og hvis flowsensoren bliver
tildækket af slam.
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Hvordan fungerer et TELELOG DATALOGGERSYSTEM ?
Skal man benytte GSM loggere eller RADIO loggere ?
Når et målesystem planlægges skal man overveje om man vil bruge GSM loggere eller
RADIO loggere.
GSM loggere benyttes hvis man kun skal måle få steder. De er billigst i anskaffelse,
men til hver logger skal oprettes en GSM data abonnement og der skal betales afgift for
overførelse af måledata.

Ved brug af en TELELOG GSM HOVEDSTATION kan måledata fjernaflæses. Til
et målesystem med op til 60 radiologgere skal der kun benyttes èn GSM forbindelse.

Radiologgere anbefales hvis der skal indsamles data fra mere en 3 loggere. De er lidt
dyrere i anskaffelse, men der skal ikke betales afgift for overførsel af måledata.
De fungerer helt uafhængigt af offentlige teletjenester overalt på kloden.
En TELELOG HOVEDSTATION kan indsamle data fra op til 60 RADIOLOGGERE
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TELETRONIC Denmark ApS sælger og installerer komplette målesystemer klar til
brug for kunden, samt udlejer og vedligeholder målesystemer hvor måledata automatisk
overføres til internettet hvor brugeren dagligt kan hente dem.
Alle måledata lagres i ASCII format der nemt kan eksporteres til EXCEL regneark og
f.eks MOUSE afløbsberegnings programmer.
Den mest anvendte udlejningsmodel er vist herunder:

I kommunens afløbssystem installeres radiologgere i pumpestationer hvor der registreres gangtider for pumperne og vandstand i pumpesumpen. I overløbsbygværker registreres overløb (varighed og mængde). I kloakledninger måles flow. Nedbørsmålere
opsættes med fordel 3 steder i en trekant der ligger inde i måleområdet.
Benyttes TELELOG 2K2 radiologgere kan man vilkårligt tilkoble op til 5 signalgivere
til hver radiologger. Med blot èn GSM forbindelse kan måledata fjernaflæses fra hele
målesystemet hvor en TELELOG GSM HOVEDSTATION automatisk synkroniserer
alle målestationer og indsamler måledata fra dem og gemmer dem i sin hukommelse.
Mange kommuner har en rådgiver tilknyttet til måleopgaven, der foreslår hvor
måleudstyr skal placeres og som efterfølgende benytter måleresultaterne til at kalibrere
en afløbsmodel for kommunens afløbssystem.
Alt udstyr og ydelser leveres til fast pris. TELETRONIC Denmark ApS har leveret
kloakmålesystemer i mere end 10 år og kan levere rutineret service og næsten 100%
garantere kontinuere dataserier uden afbrydelser.
I dag er flere TELELOG RADIOSYSTEMER tilkoblet IGSS overvågnings systemet fra
Seven Technologies, hvor flere brugere har adgang til måledata.
TELETRONIC Denmark ApS kan tilbyde monitering og dataopsamling i garantiperioden og derved effektivt vejlede brugeren i den daglige drift af målesystemet.
På www.teletronic.dk er vist talrige anvendelser af TELELOG radiosystemer.
Fjernstyring og overvågning af pumpestationer i vandværker
Dataindsamling fra byggepladser, affaldsdepoter o.l.
Temperaturmålesystemer til komposteringsanlæg
Miljødata indsamling fra vandløb og søer.
Alle TELELOG dataloggere og tilhørende software til præsentation af måledata
bliver løbende videre udviklet og tilpasset nye anvendelser og kundeønsker.
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