
LIDoTT® Akıllı Sistem
DİNAMİK KANAL AĞI İZLEME VE YÖNETİM 
SİSTEMİ

Translated from German to Turkish - www.onlinedoctranslator.com

https://www.onlinedoctranslator.com/en/?utm_source=onlinedoctranslator&utm_medium=pdf&utm_campaign=attribution


Yaşlanan altyapı, kentsel büyüme ve giderek artan aşırı hava olayları, kanalizasyon 
şebekelerini artan bir baskı altına sokuyor. Detectronic, atık su şebekelerinin yönetiminde belediye 
atık bertaraf şirketlerini aşağıdakiler için eksiksiz bir çözümle destekler: akıllı izlemeitibaren 
Kanalizasyon ağları:

• Kanalizasyon şebekesinin performansını neredeyse gerçek zamanlı olarak gözlemleyin ve anlayın

• Yükselen su seviyelerine ve olası tıkanıklıklara gerçek sorun haline gelmeden tepki 
verin
• Akış tahminleriyle operasyonel istikrarı artırın
• Sel ve kirlilik olaylarının azaltılması

LIDoTT Akıllı Sistem, uzun vadede 
sağlam, uygun maliyetli bir çözümdür.

Kanalizasyon şebekelerinin izlenmesi

O içerir:
LIDoTT Akıllı
LIDoTT® Akıllı veri kaydedici ve LIDoTT® 
sensöründen oluşan kendinden güvenli bir sistem. 
Kanalizasyon şebekesindeki dolum seviyelerini 
izlemek için optimize edilmiştir.

Ana Özellikler
• 1500 mm hassas, temassız 

ultrasonik seviye ölçümü
• 10 m'ye kadar su sütununa kadar ek 

basınç derinliği ölçüm aralığında 
otomatik geçiş

• Ölü bölge yok
• 4 - 7 yıl pil ömrü - uygulamaya bağlı 
olarak
• Değiştirilebilir pil
• ATEX / UKEX / IECEx sertifikalı, Bölge 0



DetecAnalytics
Kanalizasyon ağları için bulut tabanlı 
görselleştirme ve AI tabanlı tahmin ve 
analiz aracı. Tıkanma gibi sorunlar gerçek 
sorunlara dönüşmeden önce tespit 
edilebilir
Ana Özellikler
• Müşteri panosunda görüntülenen 

uyarılar ve bildirimler
• Yağış kullanarak kanal olaylarının 
tahmini,

Gelgit, gerçek zamanlı ve geçmiş 
veriler

• Otonom anormallik algılama
• 48 saat öncesine kadar kanalizasyon şebekesindeki 

yüksek seviyelerin tahmini

•

SENSÖRÜ TAKIN VE UNUTMAYIN

Mobil Bluetooth uygulaması LIDoTT® ile kurulum çok kolaydır.
LIDoTT® sensörü, yerleşik ve unutulacak şekilde tasarlanmıştır. BuTamamen dalgıç
ve kendi kendini temizleme, hareketli parçası yoktur ve rutin bakım gerektirmez.

YÜKSEK KALİTE VERİ

Normal çalışma ve küçük hava ile 
ilgili olaylar sırasında, doğrudan 
ölçülecek kanalın üzerine monte 
edilen LIDoTT sensörünün dar 
ultrasonik ışını, yüksek kaliteli 
veriler sağlar.Milimetre 
doğruluğu
Aşırı koşullar, sensörün yakınında veya 
üzerinde su seviyesinin yükselmesine neden 
olursa, LIDoTT sensörü sorunsuz bir şekilde 
ultrasonik seviyeden 11,5 m'ye kadar basınç 
derinliği ölçümüne geçer.



VERİ İLETİŞİMİ
LIDoTT® Smart veri kaydedici, 2G ve 
4G (LTE-M ve NB-IoT) üzerinden 
iletişim kurar ve mevcut en güçlü 
radyo ağına otomatik olarak 
bağlanır.
Veriler, düzenli (programlanabilir) 
aralıklarla, yapay zeka makine öğrenim 
sistemlerinin kanalizasyon şebekesindeki 
küçük değişiklikleri bile algılayabildiği ve 
operasyonel sorunları güvenilir bir şekilde 
tahmin edebildiği çevrimiçi portal 
DetecAnalytics'e iletilir.

ERKEN UYARI SİSTEMİ

Atık su hacimlerindeki gerçek ve tahmin 
edilen anormallikler tanımlanır ve "orta", 
"yüksek" veya "kritik" alarmlar olarak 
görsel panoda görüntülenir.
Sistem şu değişikliklere karşı uyarır: 
müdahale olmadan kanalizasyon 
şebekesinin performansını etkiler ve 
kirliliğe veya sele neden olabilir.
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