Промоција: SpillSens

HWM и ЈУТИЛИТЕК Солушнс со задоволство ја најавуваат промоцијата на SpillSens, новиот
нискобуџетен сензор пловак со дигитални аларми.
SpillSens е едноставен за инсталирање, сензор речиси без одржување, кој делува како систем за
рана дојава за блокади и прелевање во канализациониот систем.
Со ATEX одобрение, дизајниран е на начин да ги издржи суровите услови во канализациониот
систем. SpillSens користи технологија за дигитално позиционирање за да го следи
зголемувањето на нивото во мрежата на отпадни води.
SpillSens виси во канализационата комора, постојано мониторирајќи го аголот на закосување на
пловакот. Кога нивото во канализација ќе се искачи над претходно дефинирано ниво,
содржината во канализацијата доаѓа во контакт со пловак сензорот, предизвикувајќи тој да
плови и да го зголемува аголот на закосување.
Секој SpillSens сензор е поврзан со дата логер. Кога нивото на закосување ќе достигне одреден
агол, дата логерот користи мобилна телеметрија за да пренесе пораки за предупредување до
SpillGuard, нашиот наменски веб-портал за SpillSens.
SpillGuard е наменски онлајн портал за мониторинг на нашиот уникатен повеќестепен алармен
систем.

SpillGuard обезбедува детален интерфејс со мапи, користејќи GoogleMaps и обележување во
боја за да го потенцира статусот на секој распореден сензор SpillSens. SpillGuard е интуитивен и
лесен за употреба, дозволувајќи им на корисниците да можат да назначат статуси за секоја
локација, како на пример „место под истрага“ или „разрешен аларм“.
SpillGuard има најразлични други функции, вклучително и пристап до статистички податоци за
локацијата и можноста за испраќање на алармни пораки преку е-пошта или СМС пораки.
Ефикасниот проток во канализациониот систем е клучен за да се избегнат поплавувања во
урбаните средини, особено поради тоа што климата се менува и врнежите се се почести и
пообилни.
SpillSens обезбедува рано предупредување за потенцијалните опасности во канализационите
мрежи, на тој начин помагајќи да се избегнат поплави предизвикани од блокади во системот.
За подетални информации за SpillSens и SpillGuard порталот, слободно контактирајте не на:
info@utiliteksolutions.com.mk

