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VE SU İZLEME CİHAZI

 

AQUA CNT

Envest, faal�yet�ne başladığı 2012 yılından 
bugüne, geleneksel (�lk yatırım ve �şletme 
m a l � y e t �  y ü k s e k )  y a b a n c ı  m e n ş e � l � 
SCADA/otomasyon s�stemler�n�n aks�ne bulut 
teknoloj�s�n� kullanan, evrensel, ekonom�k, 
kullanıcı dostu yazılımlar ve saha c�hazları 
gel�şt�rmekted�r. Koru1000 markası altında 
gel�şt�rd�ğ�m�z s�stemler, suyun kaynağından 
son kullanıcıya ulaşıncaya kadar geçen tüm 
süreçler� sürdürüleb�l�r  olarak  yönetmekted�r. 

Sınırsızca tüket�m�n hâk�m olduğu günümüz 
dünyasında,  sah�p olduğumuz kaynakların 
göründüğü g�b� sınırsız olmadığını b�lerek hareket 
ed�yoruz. Sürdürüleb�l�rl�k �lkes�n� esas alarak 
dünyamızı korumaya yönel�k modern su yönet�m  
çözümler�  sunuyoruz.

Pek çok otomat�k su �şlet�m  senaryosunu 
bünyes�nde barındıran AQUA CNT c�hazları ve 
yazılımları; Endüstr� 4.0, nesneler�n �nternet�, büyük 
ver� ve yapay zeka g�b� kavramların öne çıktığı 
günümüzde suyun geleceğ�n� akıllıca yönet�r.

ENVEST – BAŞKA DÜNYA YOK!

KOMPAKT TİP POMPA KONTROL VE SU İZLEME CİHAZI

İLETİŞİM

TEKNİK ÖZELLİKLER VE YETENEKLER

AQUA CNT pompaların kontrolünde, su depolarında 
veya �zole alt bölge g�b� �stasyonlarda �zleme amaçlı olarak 
kullanılab�l�r.

Ergonom�k tasarım özell�kler�yle kolayca kurulab�l�r ve 
devreye alınır.

AQUA CNT 100F Model� dah�l� ultrason�k deb�metre modü-
lüne sah�pt�r. C�haz �le beraber DN50 - DN700 çapları arasın-
da uygun ölçüm yapab�len problar ver�lmekted�r. Deb�metre 
ölçüm hassas�yet� %1'd�r. 

Korozyona karşı ABS pol�mer dış muhafazaya sah�pt�r.

-20C ve +60 C arası sıcaklıklarda çalışmaya uygundur.

Ön kapak üzer�nde  manuel kontrol  ve c�haz durum 
�zleme �ç�n LCD ekran ve membran tuş takımı bulun-
maktadır.

Dah�l� olarak DC kes�nt�s�z güç kaynağı, batarya şarj 
b�r�m� ve  10.5Ah L�tyum batarya bulunmaktadır.

3 adet  16-b�t  analog g�r�şe ve 1 adet 12-b�t analog çıkışa 
sah�pt�r.

4 adet d�j�tal  g�r�şe  ve 2 adet rölel�  d�j�tal  çıkışa sah�pt�r.

4-20mA analog g�r�şler dah�l� aşırı akım ve voltaj koru-
malı, d�j�tal g�r�şler� �se opt�k �zolasyonludur.

Dah�l� olarak GSM/GPRS modeme ve antene sah�pt�r.

Haberleşme  güvenl�ğ�n�  sağlamak  üzere  �nternet IP 
filtreleme  ve APN  desteğ�  özell�kler�  bulunmaktadır.

Modbus  TCP  haberleşme protokolünü desteklemek-
ted�r.

Haberleşmen�n kes�ld�ğ� durumlarda dah�l� kalıcı hafı-
zasında s�stem değ�şkenler�n� ve g�r�şler�ndek� bağlı 
olan sensörler�n değer�n� arş�vleyeb�lmekted�r. Haber-
leşme geld�ğ�nde arş�vlenen ver�lere ulaşılab�lmekted�r.

RTC  (gerçek zaman saat�) özell�ğ�ne sah�pt�r.

C�hazın dah�l� olarak depo doldurma ve basınca göre 
çalışma özell�kler� bulunmaktadır:
   ·D epo  doldurma  özell�ğ�  hedef deponun  alt ve  üst 
sev�ye b�lg�ler�ne göre pompayı kontrol etmekted�r.  
C�haz  hedef  besleme  noktasındak�  Modbus  TCP  
destekleyen  c�hazlar �le  haberleş�p hedef sev�ye b�lg�-
s�n� okuyab�lmekted�r.
   ·D epo  doldurma senaryosu  durumunda  hedef  �le 
haberleşme  sağlanamaz  �se  ac�l durum  senaryoları 
akt�f hale gelmekted�r. Bu senaryolar;
1.  Geçm�ş zamanı takl�t �le çalışma.
2.  Bel�rlenen sürelerde çalışma ve durma şekl�nded�r.
   ·B asınca göre çalışma özell�ğ�nde �se hedef alt ve üst 
basınç durumlarına göre pompa kontrol ed�lmekted�r.

MODBUS -TCP protokolünü destek leyen 
tüm SCADA yazılımları �le entegre olab�lmekted�r.

Şebeke elektr�ğ�n�n bulunmadığı tes�slerde 24V  güneş 
p a n e l l e r �  � l e  u y u m l u  o l a r a k  ç a l ı ş a b � l m e k t e d � r . 
Dah�l� batarya ve şarj regülatörü sayes�nde �lave b�r 
akü, batarya ve regülatör kullanılmasına gerek duymamaktadır.

Enerj� anal�zörler� RS485 üzer�nden haberleşeb�lmekted�r.

Har�c� sensörler c�haz üzer�nde bulunan 24VDC/500mA 
çıkış �le bataryadan besleneb�l�r.

C�haz üzer�nde bulunan d�j�tal g�r�ş durumları SCADA 
üzer�nden okunab�l�r.

C�haz  üzer�nde  bulunan  röleler  SCADA  üzer�nden 
herhang� b�r  senaryoya �ht�yaç  duymadan  kontrol 
ed�leb�l�r.

C�haza bağlanan motor g�r�ş çıkışları kullanıcı �steğ�ne 
göre seç�leb�l�r.

C�hazın analog g�r�şler�ne h�drostat�k su sev�ye sensörü, 
basınç sensörü ve deb�metreler bağlanab�l�r. Hang� 
g�r�şe ne tür b�r sensör bağlandığı seç�leb�l�r ve uzak-
tan ayarlanab�l�r.

C�hazın   d�j�tal  g�r�şler�ne  pulse  çıkışlı  deb�metreler 
bağlanab�l�r.

AQUA CNT
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AQUA CNT

GENEL ÖZELLİKLER

AQUA CNT NEDİR?

AQUA LITE YAZILIMINA NASIL SAHİP OLABİLİRİM?

KORU1000 WMS V1.6 BULUT TABANLI SU YÖNETİM SİSTEMİ

AQUA CNT

AQUA CNT 100 ser�s�, der�n kuyu dalgıç  pompa 
ve terfi �stasyonu pompa kontrolü, su dağıtım 
deposu �zleme, �zole alt  ölçüm  bölges�  (DMA) 
basınç ve deb� �zleme tarımsal sulama ve 
endüstr�yel pompa kullanımına özgü yazılım 
algor�tmaları  �çeren b�r kontrol c�hazıdır.

AQUA CNT c�haz sah�pler�ne ücrets�z olarak 
sunulan  AQUA LITE masaüstü yazılımını 
h t t p s : //a q u a a c n t . k o r u 1 0 0 0 . c o m 
adres�nden  �nd�reb�l�rs�n�z.

AQUA CNT 100S
Düşük Güç Tüket�ml� M�kro denetley�c�  
LCD Ekran (64x128 Grafik)

GSM/GPRS Modem + Har�c� Anten
Batarya Yönet�m� B�r�m� (DC UPS + Şarj)
14.8V 10.500mA L�tyum Batarya

8 MB Dah�l� Kalıcı Hafıza
3 Analog G�r�ş (16-b�t), 1 Analog Çıkış (12-b�t)
4 D�j�tal G�r�ş, 2 D�j�tal Çıkış (Röle)

Dah�l� atanab�l�r I/O (g�r�ş/çıkış) tablosu
MODBUS TCP Master ve Slave haberleşme 
(aynı anda en fazla 5 bağlantı)
Internet IP F�ltreleme ve APN desteğ�
GSM üzer�nden RTC (gerçek-zaman saat�) 
güncelleme

AQUA CNT 100F
Dah�l� Ultrason�k Deb�metre 
(DN50-700 çap, %1 hassas�yet) 
Düşük Güç Tüket�ml� M�kro denetley�c�  
LCD Ekran (64x128 Grafik)

GSM/GPRS Modem + Har�c� Anten
Batarya Yönet�m� B�r�m� (DC UPS + Şarj)
14.8V 10.500mA L�tyum Batarya

8 MB Dah�l� Kalıcı Hafıza
3 Analog G�r�ş (16-b�t), 1 Analog ‚Çıkış (12-b�t)
4 D�j�tal G�r�ş, 2 D�j�tal ‚Çıkış (Röle)
Dah�l� atanab�l�r I/O (g�r�ş/çıkış) tablosu
MODBUS TCP Master ve Slave haberleşme 
(aynı anda en fazla 5 bağlantı)
Internet IP F�ltreleme ve APN desteğ�
GSM üzer�nden RTC 
(gerçek-zaman saat�) güncelleme

OPSİYONEL ÇEVRE BİRİMLERİ

AQUA CNT

AQUA CNT c�hazlarını AQUA LITE 
yazıl ımı veya Koru1000 WMS  su 
y ö n e t � m  s � s t e m  y a z ı l ı m ı  � l e 
kullanab�l�rs�n�z. İstersen�z kend� paket 
SCADA yazılımınıza da kolayca entegre 
edeb�l�rs�n�z.

24 VDC G�r�ş Beslemes�

24 VDC G�r�ş Beslemes�
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