
Cello CSO

Tehlikeli ortamlarda uzaktan izleme imkanı veren, 
geçici ve kalıcı kanalizasyon seviyesi denetimi için 
önemli bir yardımcı olarak, aşırı akışları yakalayan 
ve erken uyarı sinyali veren basit bir çözüm.

Çello CSO, Technolog'un uzaktan izleme ürün ailesini, anormal durumların tespiti 
ve anında uyarılması için gelişmiş alarm rejimlerine ve  batarya ile çalışan  GSM 
veri kaydedicisine sahip bir ultrasonik seviye sensörü ile genişletir.

Özellikler

www.technolog.com

• Kolay ve basit kurulum

• Patlayıcı ortamlar için tam 
sertifika (ATEX, zone 0)

• Uzaktan veri geri alımı ve 
PMAC yada Web tabanlı 
yazılım(WaterCore platformu) 
üzerinden konfigürasyon

• Geliştirilmiş profil ve eşik alarmları

• “Web'te veri” seçeneği

• Dahili güç > 5 yıl

• Sistem tamamen su geçirmez kaplama ile 
korumalıdır (IP68 - 1 m'ye kadar)

• SMS ve GPRS haberleşme 
modlarını destekler

• Opsiyonel Su Endüstrisi Telemetri 
Standartları (WITS) ile uyumludur ve 
k anıtlanmıştır

www.aykome.com.tr



Teknik Tanımlar

Giriş Ultrasonik seviye ölçümü

Sensör
Sıcaklığı Entegre, Ses hızı kompenzasyonu sıcaklığı için

Işın Açısı -3 dB sınırında 12°

Asil Güvenlik

Mekanik

Çevre

Tutarlılık +/-10mm

Aralık 0.2 ila 3m

Asil koruma sertifikaları:
SIRA 12ATEX 2007X – EEx ia IIC T4 (Ta= -20 ila +60°C) 
IECEx SIR 12.0001X – Ex ia IIC T4 (Ta= -20 ila +60°C)

Çalışma sıcaklığı: -20°C ila +60°C
İç koruma sınıfı: IP68 (1m / 24 saat)

Boyutlar (mm): 217(y) x 82(g) x 88(d)

GSM Modem

Veri 
Aktarımı

Seri 
Port

Hafıza

Mekanik 

Saat

Besleme 

Çevirmeli 
Alarm

Kayıt

Çevre

Asil 
Güvenlik

Dörtlü bant: 900MHz, 1800 MHz / 850MHz, 1900MHz. Dahili anten

– SMS yada GPRS. 15dk, 30dk, 1 saat, 1 gün, 1 hafta yada aylık olarak programlanabilir tarih ve saat

Tip: Tam dubleks, asenkron
Veri aralığı: 1200, 2400, 4800, 9600 bps

Boyut: 128K, gerekli olması üzerine kanallar arasında ayrıştırılabilir (kanal başına maks. 64K )

Tip: Crystal controlled calendar clock with leap year adjustment
Tutarlılık: Çalışma sıcaklığı üzerinden ayda 100 sn maks. hata 
Senkronizasyon: Option to synchronise clock to GSM network

Ömür: Tipik pil ömrü > kullanım moduna bağlı olarak >5 yıl (15 dk kayıt aralığı / günlük aktarım)
– Tekli lityum pil paketi ile dahili olarak güçlendirilmiştir

Aralık: 1 dk ila 1 saat arasında programlanabilir 
Veri depolama: Dönüşümlü yada dolana kadar kayıt

– Yüksek/düşük eşik ve profil alarmları
– Alarm üzerine ve sonrasında daha sık veri güncelleme seçeneği 

Çalışma sıcaklığı: -20°C ila +60°C
İç koruma sınıfı: IP68 (1m / 24 saat)

Asil Güvenlik sertifikaları:
SIRA 06ATEX2010X – EEx ia IIC T4 (Ta=-20 ila +60°C) yada EEx ia IIC T3 (Ta= -20 ila +60°C) 
IECEx SIR 06.0003X – Ex ia IIC T4 (Ta= -20 ila +60°C) yada Ex ia IIC T3 (Ta= -20 ila +60°C)

Boyutlar (mm): 205(h) x 140(w) x 150(d)
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