
SePem  300® Rejestrator szumów do stacjonarnego 
monitorowania sieci wodociągowych
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Elastyczne programowanie pomiarów i transmisji danych – optymalne dostosowanie do lokalnych 
uwarunkowań i różnych typów sieci.

Brak dodatkowych kosztów związanych z transmisją danych – rejestrator zawiera zamówiony pakiet 
danych przesyłowych (abonament o stałej stawce).

Natychmiastowa gotowość do pracy – brak konieczności montażu karty SIM.

Zawsze optymalne połączenie sieciowe – rejestrator domyślnie wykorzystuje sieć komórkową, która 
w danym momencie zapewnia największą siłę sygnału.

Dane pomiarowe są przesyłane bezpośrednio na komputer lub serwer – brak konieczności 
czasochłonnej kontroli bezpośredniej punktów pomiarowych lub pobierania danych.

Redukcja kosztów eksploatacyjnych sieci, dzięki skróceniu czasu trwania przecieku – nieszczelności są 
wykrywane bardzo szybko po ich wystąpieniu.

Bardzo długa wydajność – przewidywana żywotność baterii przekraczająca 4 lata (zależnie od 
wybranych ustawień).

Przejrzysta prezentacja wyników – oprogramowanie do wizualizacji danych bazujące na mapach.

Oprogramowanie
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Zawsze niezawodny dostęp do informacji – przejrzysty przegląd punktów pomiarowych zapewnia 
stałe monitorowanie aktualnego stanu sieci.

Bezpośredni dostęp do wszystkich danych – szczegółowe informacje na temat każdego punktu 
pomiarowego są wyświetlane dla aktywnej pozycji.

Liczne możliwości – dostępny jest nie tylko sam widok punktów pomiarowych, ale także wiele funkcji 
uzupełniających. Do dodatkowych opcji prezentacji zaliczają się między innymi pomoce projektowe 
przydatne przy wyborze punktów pomiarowych, a także dołączanie zdjęć montażowych.

Prezentacja 
lokalizacji 
punktów 
pomiarowych 
w widoku mapy

®* Rejestratory SePem  300 nie są obecnie przystosowane do użytku we wszystkich krajach. Informacje na temat dostępności dla danego regionu 
można uzyskać w naszych oddziałach oraz u dystrybutorów.

Wykrywanie nieszczelności w sieci wodociągowej za pomocą zdalnego monitoringu. 
Zarejestrowane dane pomiarowe są bezpiecznie i wygodnie przesyłane za 
pośrednictwem sieci komórkowej*.

®SePem  300 
do użytku stacjonarnego / stałego

Dalsze szczegóły techniczne oraz elementy wyposażenia dodatkowego dostępne na życzenie.
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Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych. 

Sewerin Sp. z o.o. | ul. Twórcza 79L/1 | 03-289 Warszawa 

tel. +48 22 675 09 69 | www.sewerin.com | info@sewerin.pl


	Seite 1
	Seite 2

