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A. Yêu cầu pháp lý, tiêu chuẩn môi trường áp dụng tại việt nam
1. Yêu cầu pháp lý
- Căn cứ nghị định 38/2015/NĐ-CP của Thủ tướng chính phủ về luật bảo vệ môi
trường KCN, Làng nghề.
- Căn cứ thông tư 31/2016/TT-BTNMT hướng dẫn chi tiết vị trí, thông số giám sát
phát thải của các nhà máy sản xuất, khu công nghiệp, cơ sở kinh doanh xả thải >
1000m3/h
- Căn cứ Thông tư 24/2017/TT-BTMNT hướng dẫn chi tiết thông số đo, độ chính xác,
phương pháp đo, cấu trúc dữ liệu truyền về Sở TNMT.
2. Tiêu chuẩn môi trường áp dụng tại việt nam
Tiêu chuẩn môi trường áp dung tại việt nam : thiết bị hệ thống quan trắc khí thải tự
động phải đáp ứng một trong các tiêu chuẩn thông dụng trên thế giới như: TUV
(Đức), Mcerts (Anh), EPA (Mỹ), Nhật.
3. Hiệu chuẩn kiểm nghiệm thiết bị: các thiết bị hệ thống quan trắc khí thải tự động
phải được kiểm định hoặc hiệu chuẩn và dán tem bởi Trung tâm qua trắc môi trường
- Tổng cục môi trường.
- Thiết bị đo pH, TSS, COD được kiểm nghiệm trực tiếp tại hiện trường bằng các
dung dịch chuẩn đạt chuẩn theo quy định trên thế giới.
- Thông số nhiệt độ, Lưu lượng được kiểm nghiệm tại hiện trường bằng phương pháp
so chuẩn với một thiết bị đo nhiệt độ chính xác và thiết bị đo lưu lượng đạt chuẩn
theo quy định hiện hành.
- Lưu trữ và truyền số liệu: Kiểm tra quá trình lưu trữ tối thiểu 30 ngày, số liệu truyền
về Sở TNMT đảm bảo đúng cấu trúc theo quy định và định dạng file *txt.
- Thiết bị lưu mẫu tự động ghi được thời gian bắt đầu – kết thúc cảnh báo và vị trí
chai lưu trữ.
B. Yêu cầu tổng quan hệ thống tự động quan trắc nước thải tự động, liên tục
Hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục (trong mục này được gọi là Hệ thống)
được lắp đặt để quan trắc các thông số trong nước thải theo các quy định hiện hành về
bảo vệ môi trường và phải đáp ứng được tối thiểu các yêu cầu như sau:
1. Thành phần cơ bản của Hệ thống, gồm:
a) Thiết bị quan trắc tự động, liên tục: gồm một hoặc nhiều thiết bị có khả năng đo,
phân tích và đưa ra kết quả quan trắc của các thông số trong nước thải một cách tự
động, liên tục. Căn cứ vào thông số quan trắc và nguyên lý đo, phân tích của thiết bị
quan trắc để xác định phương án lắp đặt thiết bị quan trắc phù hợp, cụ thể:
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a.1) Phương án trực tiếp (Hình 1): các thiết bị quan trắc (đầu đo pH, nhiệt độ,
TDS/EC...) được đặt trực tiếp trong bể nước thải sau hệ thống xử lý, vị trí đặt các đầu
đo phải cách ít nhất 10 cm từ bề mặt nước thải và ít nhất 15 cm từ đáy;
a.2) Phương án gián tiếp (Hình 2): nước thải sau khi xử lý được bơm lên nhà trạm vào
thùng chứa mẫu và hệ thiết bị phân tích tự động (nếu có). Các đầu đo: pH, nhiệt độ,
TDS/EC... được nhúng trực tiếp vào thùng chứa mẫu bên trong nhà trạm;
b) Thiết bị thu thập, lưu giữ, truyền dữ liệu: để thu thập, lưu giữ và truyền dữ liệu quan
trắc tự động, liên tục của Hệ thống về cơ quan nhà nước về môi trường và được quy
định chi tiết tại Chương V Thông tư này;
c) Dung dịch chuẩn: để kiểm tra và hiệu chuẩn thiết bị quan trắc của Hệ thống;
d) Thiết bị lấy mẫu tự động: để lấy và lưu mẫu nước khi một trong những thông số được
giám sát vượt ngưỡng quy chuẩn cho phép hoặc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có
thẩm quyền; đ) Camera: để cung cấp hình ảnh trực tuyến tại vị trí đặt các thiết bị quan
trắc và vị trí cửa xả của hệ thống xử lý nước thải, trước khi đổ ra nguồn tiếp nhận;
e) Cơ sở hạ tầng, gồm: e.1) Nhà trạm: để chứa các thiết bị quan trắc của Hệ thống. Tùy
theo điều kiện cụ thể tại ví trí lắp đặt, nhà trạm có thể được xây dựng dưới nhiều hình
thức khác nhau nhưng phải bảo đảm môi trường an toàn và ổn định cho các thiết bị bên
trong nhà trạm. Vị trí nhà trạm phải đáp ứng tối thiểu các yêu cầu sau:
e.1.1) Ít bị rung, lắc;
e.1.2) Ít bị tác động do bụi và các khí gây ăn mòn;
e.1.3) Có nguồn điện ổn định. Nguồn điện và các thiết bị lưu điện phải bảo đảm duy trì
hoạt động liên tục, ổn định của Hệ thống vàcác thiết bị điện phải có các thiết bị đóng
ngắt, chống quá dòng, quá áp; và có thiết bị ổn áp với công suất phù hợp để bảo đảm Hệ
thống hoạt động ổn định, có bộ lưu điện (UPS) bảo đảm Hệ thống hoạt động tối thiểu
30 phút từ khi mất điện; e.1.4) Thuận tiện cho công tác lắp đặt, bảo trì, an toàn cho
người và thiết bị;
e.1.5) Gần vị trí quan trắc, đáp ứng quy định tại tiết e.2.3 khoản 1 Điều này.
e.2) Bơm lấy mẫu và ống dẫn nước (nếu có)
e.2.1) Bơm lấy mẫu: phải gồm 02 bơm và hệ thống điều khiển để hoạt động luân phiên
nhằm bảo đảm nước được bơm liên tục vào thùng chứa nước hoặc vào các thiết bị đo và
phân tích mẫu, không tạo bọt khí trong ống dẫn và thùng chứa nước. Thân bơm, buồng
bơm phải được chế tạo bằng thép không gỉ hoặc vật liệu không làm thay đổi chất lượng
mẫu nước;
e.2.2.) Ống dẫn nước: phải làm bằng vật liệu bền, không gây ảnh hưởng đến chất lượng
mẫu nước và có khả năng chống bám vi sinh và phải được thiết kế với hai ống song
song và bảo đảm thuận tiện cho công tác làm sạch đường ống và bảo dưỡng định kỳ;
e.2.3) Trong trường hợp sử dụng phương pháp lắp đặt thiết bị đo gián tiếp thì chiều dài
của đường ống dẫn nước từ vị trí quan trắc đến các thùng chứa nước phải càng ngắn
càng tốt (chiều dài tối đa 20 m) và đường kính ống phải đủ lớn (tối thiểu ø27) để bảo
đảm ống không bị tắc nghẽn;
e.3) Thiết bị báo cháy, báo khói, chống sét trực tiếp và lan truyền;
e.4) Thiết bị phụ trợ khác: tùy theo các phương pháp đo, phân tích và điều kiện cụ thể
tại vị trí quan trắc, các thiết bị phụ trợ có thể bao gồm (nhưng không bắt buộc) các
thành phần sau: e.4.1) Lưới chắn rác (được sử dụng trong trường hợp lắp đặt thiết bị
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quan trắc trực tiếp mẫu nước thải): để không cho rác và chất bẩn bám vào các đầu đo,
làm ảnh hưởng đến kết quả đo. Lưới chắn rác được làm bằng thép không gỉ, có khả
năng chịu được ăn mòn;
e.4.2) Thùng chứa mẫu: để chứa mẫu nước thải cần quan trắc và các đầu đo. Thùng
chứa nước được làm bằng thép không gỉ hoặc vật liệu không gây ảnh hưởng đến nước
thải, thuận tiện cho công tác bảo dưỡng và có thể tích phù hợp với yêu cầu lắp đặt thiết
bị quan trắc (thể tích thùng chứa nước tối thiểu 15 lít) và được thiết kế để bảo đảm nước
lưu thông liên tục, hạn chế tối đa tình trạng lắng đọng mẫu nước trong thùng chứa nước
để bảo đảm tính chính xác và vẹn toàn của mẫu nước;
e.4.3) Dụng cụ chứa chất thải: để lưu giữ chất thải từ các quá trình phân tích, các dung
dịch chuẩn sau sử dụng. Dụng cụ chứa chất thải phải được làm bằng vật liệu chống ăn
mòn hóa chất để ngăn chất thải bị rò rỉ ra môi trường bên ngoài. Nơi lưu giữ chất thải
được bố trí ở khu vực riêng, có dán nhãn, biển cảnh báo và được quản lý, xử lý theo quy
định hiện hành về quản lý chất thải và phế liệu;
e.5) Có thiết bị đo nhiệt độ và độ ẩm bên trong nhà trạm.

Hình 1: Sơ đồ hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục (phương án trực tiếp:
đầu đo lưu lượng, pH, nhiệt độ, TDS/EC....)

Hình 2: Sơ đồ hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục (phương án gián tiếp)
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2. Vị trí quan trắc: phải bảo đảm đại diện, đặc trưng cho nguồn thải cần quan trắc và
phải ở ngay sau hệ thống xử lý nước thải, trước khi xả thải ra nguồn tiếp nhận.
3. Kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm và kiểm tra định kỳ đối với thiết bị quan trắc tự
động, liên tục:
a) Thiết bị phải được kiểm định, hiệu chuẩn và thử nghiệm theo quy định của pháp luật
hiện hành về đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa;
b) Thiết bị phải được kiểm tra định kỳ bằng chất chuẩn theo khuyến cáo của nhà sản
xuất nhưng phải bảo đảm tối thiểu 1 tháng/lần bởi đơn vị vận hành Hệ thống;
c) Hoạt động bảo trì sửa chữa, thay thế linh phụ kiện phải được đơn vị vận hành Hệ
thống lập kế hoạch và được quy định chi tiết trong quy trình vận hành chuẩn (SOP).
4. Thời gian hoạt động: Hệ thống phải được hoạt động liên tục. Trong thời gian bảo trì,
kiểm định, hiệu chuẩn, thay thế linh phụ kiện, sửa chữa, thay thế các thiết bị đo và phân
tích, nước thải không được xả thải ra môi trường.
5. Trước khi Hệ thống được đưa vào vận hành chính thức, đơn vị vận hành Hệ thống
phải gửi hồ sơ liên quan về Sở Tài nguyên và Môi trường, bao gồm:
a) Thông tin về đơn vị đầu tư và vận hành hệ thống: tên, địa chỉ của đơn vị;
b) Thời gian lắp đặt thiết bị (thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc) và thời gian, kết quả
thực hiện việc kiểm soát chất lượng của Hệ thống tuân theo quy định tại khoản 2 Điều
52 Thông tư này;
c) Bản vẽ thiết kế và mô tả về Hệ thống; danh mục thông số quan trắc và phương án lắp
đặt thiết bị quan trắc (trực tiếp, gián tiếp); thông tin mô tả và hình ảnh, sơ đồ, bản đồ
của vị trí quan trắc;
d) Danh mục và đặc tính kỹ thuật của các thiết bị đo và phân tích; hãng sản xuất và
model thiết bị; giấy chứng nhận kèm theo báo cáo kết quả kiểm định, hiệu chuẩn thiết
bị; hệ thống thu thập, lưu giữ dữ liệu quan trắc; địa chỉ IP tĩnh (giao thức truyền dữ liệu)
gắn liền với Hệ thống.
C. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật và tính năng của hệ thống quan trắc nước thải tự
động, liên tục
1. Thiết bị quan trắc tự động, liên tục
a) Đặc tính kỹ thuật của các thiết bị quan trắctự động, liên tục của Hệ thống tối
thiểu phải đáp ứng các yêu cầu tại Bảng dưới đây.
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b) Thiết bị quan trắc phải có khả năng đo giá trị gấp 3-5 lần giá trị giới hạn quy
định theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành về môi trường;
c) Có khả năng lưu giữ và kết xuất tự động kết quả quan trắc và thông tin trạng thái
của thiết bị đo (tối thiểu bao gồm các trạng thái: đang đo, hiệu chuẩn và báo lỗi
thiết bị).
2. Chất chuẩn
a) Chất chuẩn để kiểm tra định kỳ phải còn hạn sử dụng, có độ chính xác tối
thiểu ± 5% (đối với pH là ± 0,1 pH) và phải được liên kết chuẩn theo quy
định về pháp luật đo lường;
b) Chất chuẩn phải đáp ứng tối thiểu 3 điểm nồng độ trong dải đo của từng thiết
bị tương ứng với từng thông số được quy định tại Bảng 23, trừ thông số nhiệt
độ và lưu lượng
3. Thiết bị lấy và lưu mẫu tự động
Thiết bị lấy và lưu mẫu tự động phải có các tính năng sau:
- Tự động lấy mẫu (định kỳ, đột xuất hoặc theo thời gian) và lưu mẫu trong tủ bảo
quản ở nhiệt độ 4 ± 2oC;
- Có khả năng nhận tín hiệu điều khiển từ các cơ quan nhà nước có thẩm quyền phục
vụ việc tự động lấy mẫu từ xa.
4. Camera
a) Trường hợp theo phương án lắp đặt thiết bị trực tiếp: 01 camera được lắp tại
vị trí cửa xả của hệ thống xử lý nước thải;
b) Trường hợp theo phương án lắp đặt thiết bị gián tiếp: 01 camera được lắp bên
trong nhà trạm và 01 camera được lắp bên ngoài nhà trạm tại vị trí cửa xả của
hệ thống xử lý nước thải;
c) Camera phải bảo đảm các yêu cầu kỹ thuật sau: đạt chuẩn IP 65, độ phân giải
video: full HD 1.080p (15fps); có khả năng quay (ngang, dọc); có khả năng
xem ban đêm với khoảng cách tối thiểu 20m; có khả năng ghi lại hình ảnh
theo khoảng thời gian, đặt lịch ghi hình.
THUYẾT MINH HỆ THỐNG QUAN TRẮC NƯỚC THẢI TỰ ĐỘNG, LIÊN TỤC

SƠ ĐỒ HỆ THỐNG QUAN TRẮC NƯỚC THẢI TỰ ĐỘNG, LIÊN TỤC
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Hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục được cấu tạo từ các thành phần đầu đo
riêng biệt của các nhà sản xuất khác nhau tạo thành một hệ thống hoàn chỉnh đáp ứng yêu cầu
kỹ thuật cũng như các tiêu chuẩn theo quy định.
Cấu trúc hệ thống bao gồm:
Stt
Tên thiết bị
Số lượng
1

Đầu đo pH và Nhiệt độ

01

2

Đầu đo TSS bằng quang phổ

01

3

Đầu đo COD bằng quang phổ

01

4

Đầu đo lưu lượng kiểu siêu âm

01

5

Camera hồng ngoại + Đầu thu, lưu trữ

01

6

Bộ điều khiển cho các đầu đo Nhiệt độ, pH, COD và TSS

01

7

Bộ lấy mẫu nước tự động có chức năng điều khiển từ xa

01

8

Bộ tự động thu thập, lưu trữ và truyền số liệu

01

9

Bộ máy tính và màn hình cảm ứng màu 12”

01

10

Máy nén khí không dầu 2HP sử dụng cho làm sạch đầu đo COD.

01

11

Phụ kiện lắp đặt: Shelter cabinet, Power Converter, Card chống
sét, Hệ thống báo cháy / báo khói, Ống dẫn, Cáp kết nối tín hiệu,
Cáp nguồn 3x4, Phụ kiện lắp đặt khác.
1. Đầu đo pH / Nhiệt độ - Digital pH/Temp probe
Kiểu đo trực tiếp không cần bơm mẫu
Dải đo: 0 – 14pH / -10°C đến +100°C
Độ chính xác: ± 0.1pH / ± 0.5°C
Độ phân dải: 0.01pH / 0.1°C
Điện cực đo dạng màng thủy tinh, cầu
muối và dung dịch tham chiếu bên trong
có thể thay thế định kỳ.
Giao tiếp bằng kỹ thuật số với bộ điều
khiển chuyên dụng
Cáp dài 10m.
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2. Đầu đo Tổng lượng chất rắn lơ lửng – TSS Probe
Kiểu đo trực tiếp không cần bơm mẫu
Dải đo: 0 – 30 g/L
Độ chính xác: ± 3% FS
Sử dụng kỹ thuật Nephelometry ở bước
sóng 860nm
Hiệu chuẩn dễ dàng 1 điểm hoặc nhiều
điểm tùy người dùng cài đặt.
Cáp tín hiệu kỹ thuật số nối với bộ điều
khiển dài 10m, cắm là chạy, tháo lắp
nhanh, đầu đo lưu giữ được các thông số
hiệu chuẩn và cấu hình đã cài đặt.

M&A CO., LTD

3. Đầu đo COD và BOD Probe
Kiểu đo trực tiếp không cần bơm mẫu
Dải đo: 0 – 2200 mg/L
Độ chính xác: ± 0.2%
Giới hạn dò: 8mg/L
Khe hở quang học UV: Điều chỉnh được từ 1mm đến 50mm
Làm sạch đầu đo bằng khí nén không dầu.
Lưu lượng mẫu yêu cầu: 2 – 4 L/min
Áp lực tối thiểu 1bar, max 3bar
Nhiệt độ mẫu: 2 đến 400C
Tốc độ dòng chảy: 0.1 đến 10m/s
Cáp dài 10m
4. Đầu đo lưu lượng dòng chảy
Kiểu đo: Không tiếp xúc bằng siêu âm
1. Sensor đo vận tốc dòng chảy
Công nghệ đo: Siêu âm
Dải đo: -2 m/s đến 6 m/s (Đo được
vận tốc dòng xoáy quẩn lên tới 2m/s
hoặc chảy rối hoặc nước có nhiều bùn đất / rác thải)
Độ chính xác: ± 1%
Độ phân dải: 0.001m/s (Giới hạn đo nhỏ nhất)
2. Sensor đo mực nước:
Công nghệ đo: Siêu âm
Dải đo: 0.00 đến 1.75m
Độ chính xác: ± 0.3%
Độ phân dải: 1mm (Giới hạn đo nhỏ nhất)
5. Camera hồng ngoại quan sát ngày đêm
Camera độ phân dải 1.3M
Khoảng cách quan sát tối đa 20m
Trang bị đèn hồng ngoại cho phép quan sát
ban đêm và hỗ trợ quan sát ban ngày khi ánh
sáng yếu.
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Đầu ghi lưu trữ hình ảnh dung lượng 1000GB
cho phép lưu trữ hình ảnh lên tới 30 ngày.
6. Bộ điều khiển

M&A CO., LTD

Điều khiển bằng màn hình cảm ứng
7”
Số kênh kết nối đầu đo kỹ thuật số:
Max 4 kênh với chuẩn kết nối
RS232/RS485 Modbus-RTU
Hỗ trợ chuẩn kết nối modbus TCP
server
Giao tiếp Ethernet RJ-45; Wifi;
USB
6 kênh analog output 4-20mA
1 kênh relay cho cảnh báo
1 Van đóng mở quá trình làm sạch
Bộ nhớ firmware 2GB
7. Bộ lấy mẫu nước tự động:
Chứng chỉ công nhận MCERT
Tự động lấy mẫu nước theo thời gian
cài đặt hoặc theo sự kiện cảnh báo.
Điều khiển quá trình lấy mẫu từ xa khi
kết nối mạng Internet.
Tự động lưu trữ thời gian bắt đầu và kết
thúc sự kiện cảnh báo và số vị trí đựng
mẫu.
Mẫu đựng trong 12 chai loại 1 lít được
bảo quản lạnh ở nhiệt độ 4±20C (Có thể
điều chỉnh theo nhu cầu sử dụng).
8. Datalogger và Truyền dữ liệu

Website: http://ma-ins.com.vn/

Email: info@ma-ins.com.vn

M&A CO., LTD

Thời gian cập nhật dữ liệu: lập trình từ 1 giây đến 24 giờ
Số kênh analog: 16 kênh Analoger
Độ chính xác: 0.002%
Độ phân dải tín hiệu: 16 bits
Mở rộng kênh đo lên tới 5 module bằng kết nối I2C và SDI-12
Digital Input/Output: 8 kênh
Chức năng hỗ trợ input: Trạng thái, Đếm xung, tần số
Bộ nhớ trong 5MB cho phép lưu trữ 5 năm dữ liệu
Bộ nhớ ngoài trên thẻ SD hoặc USB
Giao tiếp: M-Bus, RS232, RS485, USB, GSM/GPRS, Ethernet, Analog IN, Discrete IN/OUT

Hỗ trợ giao tiếp Modbus RTU, Modbus TCP/IP, M-Bus, IP, ICMP, UDP, TCP, DHCP,
PPP, ARP, SNTP, IEC60870-5-104:200 DynDNS, FTP server, FTP client, DNS client and
transparent
Chức năng truyền số liệu *txt qua GSM/GPRS/EDGE or UMTS/HSPA+, Ethernet và cảnh báo
bằng sending SMS
Phần mềm giao diện thân thiện với người sử dụng, dễ sử dụng và lập trình
Cho phép lập trình để điều khiển PLC phục vụ cho quá trình sản xuất.
Tự động lưu trữ và truyền số liệu từ thời điểm bắt đầu mất kết nối đến thời điểm kết nối trở lại.

CẤU TRÚC CƠ BẢN PHẦN MỀM XConnect WebGis
1. Các thông số cần giám sát
- Nhiệt độ, pH, COD, TSS, BOD, Ion, ..., Lưu lượng, Video
2. Yêu cầu chung
Cần một bộ máy tính chuyên dụng để cài phần mềm với cấu hình cơ bản tối thiểu
như sau:
Bộ xử lý trung tâm tối thiểu: 1.8GHz, Ram 2GHz, HDD: 500GB
Các chuẩn giao thức kết nôi với các thiết bị truyền thông và ngoại vi:

4xUSB;

4xRS 232/485; 2xLAN; 1xmPCIE Card
- Lập trình trên công nghệ.NET và hệ cớ so dữ liệu SQL Server Database
- Quản lý thông tin, vị trí các trạm trên nền bản đồ Google Map.
- Quản lý, giám sát chỉ tiêu chất lượng môi trường của các trạm tự động
- Dữ liệu quan trắc được tự động lưu trữ trên máy tính tối thiểu 3 tháng.
- Dữ liệu truyền về liên tục của trạm tự động được theo dõi dưới dạng bảng
- Cảnh báo giá trị vượt ngưỡng: Màu cảnh báo, gửi SMS, Email cảnh báo.
- Cảnh báo mất số liệu(số liệu không truyền về của trạm tự động).
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Phân quyền quản lý, theo dõi giám sát theo người sử dụng.
– Tích hợp đầy đủ hệ thống tự động quan trắc môi trường không khí bao gồm các thông
số như Nhiệt độ, pH, COD, TSS, BOD, Ion, ..., Lưu lượng, Video g;
– Dữ liệu cập nhật liên tục thời gian thực từ bộ datalogger tại các vị trí quan trắc
– Dữ liệu dạng ppm, mg/Nm3
- Tạo báo cáo dưới dạng fie *.CSV hoặc *.Excel hoặc *.txt
- Báo cáo chi tiết hoặc tùy thiết lập để đáp ứng theo yêu cầu của các cơ quan
quản lý
– Cấu hình thời gian thực và sử dụng công cụ đồ thị để phân tích dữ liệu
– Có khả năng kết nối mạng để nhiều người sử dụng
– Chuẩn hóa dữ liệu theo thời gian thực
– Dễ dàng cài đặt
– Hoạt động trực quan
– Hoạt động trên hệ điều hành Windows
Phần mềm giám sát khí thải XConnect WebGis

cung cấp một giải pháp

hoàn chỉnh để thu thập, phân tích trên các hệ thống trạm quan trắc cơ sở . Cài
đặt đơn giản, cập nhật thường xuyên, chương trình chỉ mất vài phút để tải và
cấu hình với các hướng dẫn chi tiết.
3. Hiển thị
Hiển thị dữ liệu thời gian thực, Dữ liệu được cập nhật liên tục 30 giây một lần để
người sử dụng kiểm soát tình hình của nhà máy, cảnh báo các bộ phận điều hành
khi lượng khí phát thải ô nhiễm ở ngưỡng cận cao, cao và quá ngưỡng. Dữ liệu
được hiển thị dạng số hoặc biểu đồ cột phân tích hoặc cả số và biểu đồ phân tích.
4. Cảnh báo
Tất cả các thông số được thiết đặt một tham số taget chuẩn để so sánh và đưa ra
cảnh báo khi chỉ số cận cao, cao và quá ngưỡng. Phân làm 3 loại cảnh báo (bằng
mầu sắc, tiếng kêu hoặc kiểu định danh khác để gây sự chú ý).
Cảnh báo trên phần mềm máy trạm hoặc trên smart phone hoặc tự động gửi một
cú pháp đến một vài số điện thoại được cài đặt trước trên hệ thống.
5. Hiển thị dạng biểu đồ(cột, line)
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- Có thể lựa chọn một hoặc nhiều thông số để hiển thị, có thể chọn một thời
điểm trong ngày, trong tuần, trong tháng trong năm để hiển thị biểu đồ.
- Cho phép so sánh các thông số phát thải giữa tuần này với tuần khác, tháng
này với tháng khác và năm này với năm khác.
6. Báo cáo.
Bảng báo cáo được đinh dạng dưới dạng file Excel hoặc dạng text, phần truy xuất
dữ liệu có các lưa chọn: Theo giờ, theo ngày, tháng, năm hoặc có thể truy xuất
bởi một khoảng thời gian nhất định, ví dụ: Cần truy xuất dữ liệu từ ngày 20-52017 đến 30-6-2017.
Khi truy xuất xong, có thể cho vẽ biểu đồ luôn từ các số liệu vừa được chọn để
truy xuất.
Truy xuất dữ liệu trung bình:Theo ngày, theo tuần, theo tháng, theo năm của từng
thông số hoặc tất cả các thông số khi người dùng phần mềm lựa chọn.
7. Bản quyền: Phần mềm chính hãng được đăng ký bản quyền và có lisence key
cung cấp cho khách hàng

Biểu đồ phân tích số liệu

Xem và Điều khiển lấy mẫu trên điện thoại hoặc PC
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File dữ liệu định dạng *csv

Biểu đồ phân tích theo lựa chọn
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Shelter: Nhà trạm (nơi chứa và vận hành hệ thống)

Hệ thống vệ sinh làm sạch: Máy nén khí khô không dầu, quạt thổi lưu lượng cao
Yêu cầu: Khí vệ sinh cho thiết bị phải khô và sạch

Nguồn dự phòng: Bộ lưu điện UPS, máy phát điện dự phòng: để dùng trong trường
hợp mất điện đột ngột giúp hệ thống vẫn hoạt động bình thường

Hệ thống chống sét: hệ thống cắt lọc sét nguồn và sét lan truyền tín hiệu
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