
 

 

 شرکت ابرگان  RTUودیتاالگر 

ADT-RI04O03 

 دیتاالگر،تله متری، مانیتورینگ و ذخیره اطالعات

 

 

 

 



 

 

استفاده بصورت چند  که جهتاین دستگاه یک سیستم قرائت، ذخیره، نمایش و ارسال اطالعات می باشد 

 همزمان می تواند بهاین دستگاه بطور  .شده است هاستخراج و نمایش اطالعات ساخت هایمنظوره در فرآیند

از جمله ویژگی های این دستگاه می توان به موارد زیر اشاره  .استفاده شود و کنترلر RTU ، DTUشکل دیتاالگر،

 کرد:

 طراحی و ساخت بومی مطابق با نیاز پروژه .1

 پویا و امکان پروتوکل نویسی بدون نیاز به برنامه نویسی مجدد وجود دارد.نوع پروتوکل ارتباطی  .2

 اعمال عملیات قطع و وصل کنترل های هوشمند .3

 اعمال شارژ دستگاه بدون نیاز به تماس کارت با کارتخوان دستگاه .4

 ابرگان نرم افزار وسیله مانی مختلف بهمشاهده وضعیت مصرف آب در بازه های ز .5

 مقایسه وضعیت کنترل های هوشمند با یکدیگر در بازه های زمانی مختلف .6

 مشاهده مصرف برق و دبی به صورت نمودار .7

 آنالین در بستر اینترنتمصرف توسط کاربر به صورت مشاهده  .8

       نهایتا کشور مشاهده وضعیت میانگین مصرف آب در یک کنترل تا یک منطقه و یک استان و  .9

و مطلع ساختن کشاورز مشاهده پیک مصرف آب در قسمت های مختلف به عنوان آالرم جهت رسیدگی  .11

 مسئولین از استفاده پر مصرف کنتورو 

 توسط کشاورزمحاسبه میزان آب باقی مانده و مدت زمان آبدهی با فشار قابل تنظیم   .11

و شرکت آب منطقه ای بکار گرفته  ، شرکت ملی نفت ایرانسازمان محیط زیست در نرم افزار ابرگان .12

 شده است.

 

 

 

 



 

 مشخصات:

 میلیمتر 154*149*47 ابعاد

 گرم 481 وزن

 51IP کالس حفاظتی

 -t0 21+71 دمای عملیاتی

 RS485-RS232-SDI12 - OTE - DCE درگاه ارتباطی

 1KHZ- 4ch ورودی دیجیتال

 KHZ- Open collector- 3ch 10 خروجی دیجیتال

 35v-4 ورودیولتاژ 

 MPPT پشتیبانی از ورودی سوالر

 bit 32 دقت

 Micro SD  2GB ،fat16-32 حافظه

 flashاز نوع  2MB حافظه داخلی دیتا

 MOD BUS پشتیبانی از پروتوکل

 TCP.IP/Web server/FTP/ICM Server/Net پشتیبانی از پروتوکل های تحت شبکه
Bios/SNMP 

USB(USB Device)  در حالتUSB HID 

 دارای آالرم داخلی  آالرم 

 بر ثانیه فواصل ثبت

 GSM/GPRS GSM4 Band-GPRS E2  12 Socketارتباطات 

iWiW wifi  تنظیمات یا  جهت ارتباط با دستگاه و تغییر

Bluetooth  )اختیاری( 

 bit-165MIPS 32 میکرو کنترلر

RTC  با باتریBack up 

 کارکرد با سوالر و باتریحالت کم مصرف برای  حالت

 Real timeبه صورت  مانیتورینگ و کنترل

 Li-Ion  ،Li-Poباتری های خشک شارژ اتوماتیک و قابل کنترل



 
 

ابرگان به نرم افزار تجمیع اطالعات ابرگان می توان به صورت های مختلف اطالعات را مورد  RTUبا اتصال 

 بررسی قرار داد. از جمله مهم ترین آنها می توان به موارد زیر اشاره کرد: 

تحت پایش و ایستگاه های ، ایستگاه هابا انتخاب نمایش بر روی لیست  .هاایستگاه مایش لیست ن -

 العاتدر قالب جداول و نمودارهای آماری به نمایش در می آیند. در این جداول اط پارامترهای آنها

لحظه ای هر پارامتر که توسط سنسورها به نرم افزار مخابره می شود در لحظه به نمایش در آماده 

 .است

 

به ا کلیک بر روی هر یک از ایستگاهها نمودار مربوط ب .بر روی نمودارها ایستگاه هامایش لیست ن -

و با  ( روز گذشته، هفقته گذشته، ماه گذشته)ی زمانی انتخاب شده توسط کاربر آن ایستگاه در بازه

ت را تنظیم اطالعاپارامترهای انتخاب شده قابل نمایش می باشد. در نمودار آماری می توان نمایش 

  .نمود

 ایستگاه ها و جداول اطالعات آنها بر روی نقشه گوگل نمایش هم زمان  -

 



 
 

 

 نمایش میزان دبی آب برای هریک از منابع آبی به صورت نمودار ستونی  -

 مدیریت دسترسی ها )تعیین میزان سطوح دسترسی کاربران توسط مدیر( قابلیت  -

 قابلیت ثبت و ویرایش هریک از ایستگاه ها  -

 قابلیت ثبت و ویرایش مناطق  -

 قابلیت ثبت و ویرایش پارامتر ها  -

 (ستانه برای پارامتر های مورد نظرتعیین حد آقابلیت آالرم دهی . )با  -



 

 

)در صورت بروز هر گونه تغییر در ایستگاه ارسال پیام به ادارات آب منطقه ای و یا ادارات ذیربط  -

 اطالع رسانی به صورت ارسال پیامک و ایمیل می باشد(

اطالعات کلیه تغییرات مشاهده شده در نرم افزار از روند ثبت  رویدادها.ثبت وقایع و نمایشگر  -

ایستگاه و ورود و خروج کاربران آن ایستگاه در هر لحظه با زمان و تاریخ ثبت می شود و این 

 .باشد قابل مشاهده می اطالعات

 .در هر یک از بخشهای نرم افزار میتوان ماژول خاصی را اضافه کرد .افزودن ماژول در صفحه -

نرم افزار ارسال و تجمیع داده این قابلیت را دارد تا در هر یک از بخشهای . جست و جو در نرم افزار -

آن با استفاده از یکی از مشخصه های ایستگاه ها از جمله نام ناحیه، نام ایستگاه به جست و جو 

 .پرداخت

ی خاص وجود  یا اداره مکان ارسال گزارش از ایستگاه برای فرد خاص و یا سازمان ارسال گزارشات. -

 .را به صورت ایمیل ارسال نمود اطالعاترد و میتوان هر قسمت از دا

 مقایسات در بخش نمودارها به صورت چند بعدی انجام می .مقایسات نامحدود، گزارشات نامحدود -

 .پذیرد

را بر اساس ویژگی های  اطالعاتکاربر این امکان را دارد تا نمایش  .اطالعاتتنظیم خودکار نمایش  -

 .مورد نظر خود انتخاب نماید



 
خانه جادویی اصلی ترین بخش نرم افزار است. کاربر پس از ورود به سیستم ابتدا در  .خانه جادویی -

این صفحه حضور خواهد یافت. باتوجه به سطح دسترسی کاربر، لیست ایستگاه های تحت پوشش 

 .در این صفحه نمایش داده خواهد شد دبی آببه همراه نمودار نمایشی روند تغییرات 

را برای ارگانهای مختلف فراهم  اطالعاتافزار امکان تجمیع  این نرم العات منابع آب.تجمیع اط -

تمامی ارگانها و ، اداره آب و فاضالب و اداره آب منطقه ای کرده است. از آنجائیکه کاربران اعم از

متعدد نگهداری می کنند، به  اطالعاتیانک های ب در خود راواحد های مرتبط با منابع آب اطالعات 

روشی برای بازیابی داده ها از منابع مختلف و همگذاری آنها با یک شیوه یکپارچه نیاز دارند. 

سیستم تجمع داده این امکان را می دهد همه ایستگاه های پایشی که در سراسر کشور در حال 

 های خود را به یک سامانه جامع ارسال  باشند، داده شده می دریافت و ثبت داده های اندازه گیری

تمامی منابع زیستی اعم از آب،  اطالعاتنرم افزار این شرایط را نیز فراهم می کند که  نمایند.

ثبت و  اطالعاتیو آرشیوی در بانک  آفالینو چه به صورت  نالینخاک، هوا و صوت چه به صورت آ

قابل نمایش بر روی تمامی ابزارهای نمایشی اعم از تلویزیون،  اطالعاتخروجی  .نگهداری شوند

 .باشد و ایمیل می  SMS،(جهت اتصال نرم افزارهای دیگر) APIموبایل، کامپیوتر، 

 دارای نسخه موبایلی نیز می باشد.این نرم افزار  -

 


