AquaQualis
Solar Collect case
VOORDELEN AQUAQUALIS
De degelijkste off-grid opstelling voor al uw
autonoom continue waterkwaliteitmetingen.

LENGTE:

• Snel te plaatsen met twee personen, ook op

Variabel

plekken die enkel te voet bereikbaar zijn;
•	
Autonoom continue data verzamelen;
• Universeel in sensor keuze (bijvoorbeeld

OPTIONEEL:

nitraat, ammonium, zuurstof, temperatuur,

Uitbreiding

ph, natriumchloride, elektrische

apparatuur

geleidbaarheid en de waterstand);
•	Makkelijk toegankelijk voor onderhoud,
service en/of kalibratie.
• De opstelling is, op elk mogelijk vlak,
Voorbeeld typeplaatje

aan te passen naar wens.
BINN001 EC (mS/cm)

Peilvuis Avallo advies
Overzicht metingen

BINN001 Moisture (m3/m3)
BINN001 Temp (Celsius)

- 0.0325 - 0.34 - 17

- 0.03 - 0.32 - 16

MATERIAAL:

- 0.0275 - 0.3 - 15

RVS

- 0.025 - 0.28 - 14

- 0.0225 - 0.26 - 13

Grondwater (meters NAP)

- 0.02 - 0.24 - 12

- 0.0175 - 0.22 - 11

- 0.015 - 0.2 - 10

- 0.0125 - 0.18 - 9

DIAMETER

- 0.01 - 0.16 - 8

- 0.0075 - 0.14 - 7

220mm

- 0.005 - 0.12 - 6

- 0.0025 - 0.1 - 5

- 0 - 0.08 - 4
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Meetopstelling:
AquaQualis Solar 50
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Opties en uitvoeringen
van de AquaQualis :
•	Volledig RVS 316 behuizing;
•	Af te sluiten met een eurocilinderslot;
•	Keuze uit 50,150 of 200 W/p zonnepaneel onder een
hoek van 70 graden zodat deze ook in de winter optimaal
gebruik maakt van de zon;
•	Modulair Lithium batterypack van 10 tot 45 ah;
•	Optioneel, Pulsrelais t.b.v. activatiesensor wisser
Gebruikersgemak: snelle
toegang tot sensoren

met testknop;
•	Optioneel, custommade sensorvlotter (rond 200 mm);
• Optioneel, i.p.v. solar uitvoering ook mogelijk op
vaste spanning.
•	Beschermbuis variabel in lengte leverbaar ;
•	Incl. duurzame azobe paal met slanke RVS
bevestigingsklemmen;
•	Type plaat (klant specifiek uitgevoerd);
•	Ruimte in kantelbaar stuk waarin plaats is voor een
modem, accu, sensorconnector paneel en div. elektronica.
Hierdoor is het sensor pakket direct benaderbaar.

Mogelijke diensten
• Inrichtingen klantspecifiek Portal en
beschikbaar stellen data;
Onderdeel: Vlotter

•	
Leveren en aansluiten meetopstelling op uw online Portal;
• Leveren en installeren AquaQualis waarbij u zelf de
sensoren installeert en onderhoudt.

Bij interesse komen wij onze AquaQualis
graag aan u presenteren.
U kunt contact opnemen telefonisch of per mail:
06 443 008 00
tom@avallo.nl
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