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   Giatec BlueRock  
Langaton kosteus ja lämpötila-anturi betonille 

 

 Giatec BlueRock ™ on kestävä ja vedenpitävä anturi, joka tarkkailee betonin suhteellista kosteutta ja lämpötilaa, tuoreesta vaiheesta kovettuneeseen vaiheeseen. BlueRock ™ anturi voidaan sijoittaa betonin kaadonaikana, valvomaan betonin lämpötilaa ja kosteutta paikan päällä. Jatkuvat mittaukset tallennetaan BlueRock ™ -muistiin, ja ne voidaan ladata milloin tahansa betonin asettamisen ja kovettumisen aikana BlueRock ™ -mobiilisovelluksella älypuhelimella / tabletilla. Jatkuvaa betonin suhteellisen kosteuden ja lämpötilan valvontaa voidaan käyttää laadunvalvontaan. Tieto betonin kosteustasosta, auttaa lattianpäällysteiden asennusajankohdan määrittämisessä. Toisin kuin nykyiset aikaa vievät menetelmät, betoniin porattavan reiän kautta suoritettavat yhden datapisteen testaukset, BlueRock ™ tarjoaa upotettavan langattoman ratkaisun betonin kosteuden jatkuvaan mittaukseen ja tarkan vaihtelun seurannan ajan kuluessa. 
SOVELLUKSET 

BlueRock ™ -tuotteita voidaan käyttää valvomaan tuoreen ja kovettuneen betonin lämpötilaa ja 
kosteutta. Tämä voi antaa seuraavia tietoja: 

 
· Betonilattian kuivatustaso 
· Kovettumisolosuhteiden tehokkuus 
· Lattia-asennuksen optimointi 
· Veden tunkeutuminen betoniin 
· Kosteusgradienttien seuranta      
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 HELPPO ASENTAA 

 * Anturi on asennettava betonin pinnasta 5 cm (2”) sisäpuolelle.
OMINAISUUDET 

· Langaton Bluetooth-tekniikka 
· Vankka ja vedenpitävä muotoilu 
· Kosteuden ja lämpötilan jatkuva mittaus ja tallennus  
· Tallennus 1600 pistettä (kerran kahdeksassa tunnissa) 
· Helppo asentaa ja anturi aktivointi sitomalla johtimet yhteen 
· Pitkäikäinen akku (jopa 2 vuotta asennuksen jälkeen) 
· Vireillä olevat patentit 
· Reaaliaikainen datanäyttö (esim. Kosteus ja lämpötila) 
· Ilmainen Android- ja iOS -sovellukset älypuhelimelle ja tabletille 
· Interaktiivinen tietojen piirtäminen 
· Helppo tietojen jakaminen 
· Koko raportin tuottaminen csv -muodossa  

TEKNISET TIEDOT 

 Lämpötila-alue:  -30 … 60 °C (-22 … 140 °F) Tarkkuus 1:  ±1°C (±1.8 °F) Suhteellinen kosteus 2:  0 … 100 % Tarkkuus:  20 … 80 %, ±2 %  <20 % tai >80 %, ±3 %  Hystereesi ±1 % Langatonsignaali: 6 – 8 metriä Mitat: 39 x 39 x 20 mm Paristonikä: 2 vuotta     
1) Tarkkuus testattu laadunvalvonnassa 25 °C ja 3,0 V. Arvot eivät sisällä hystereesiä ja pitkän aikavälin liukumaa, ja niitä voidaan  käyttää vain ei-kondensoivissa ympäristöissä. *) Langaton tiedonsiirtoalue pienenee, kun anturi upotetaan syvemmälle betoniin. Suurin suositeltu anturin upotussyvyys on 5 cm  betonin pinnasta.  Tällä syvyydellä käyttäjä voi kommunikoida anturin kanssa muutaman metrin alueella. 3) Normaali toiminta-alue: 0-80 % RH, tämän rajan yläpuolella anturi saattaa lukea palautuvan offsetin hitaalla kinetiikalla (+3 %RH  60 h jälkeen kosteudessa> 80 % RH). 
 


