
Een revolutie in on-line waterkwaliteitsanalyse

Nieuwe controller met veelzijdige software  
De con::cube is een compacte en robuuste controller voor de verwerking van s::can 
sensorsignalen, met een uitgebreide fl exibiliteit m.b.t. overige in- en uitgangssignalen. 
In combinatie met het nieuwe softwareplatform “moni::tool”, voor het management 
van een vrijwel onbeperkt aantal online sensoren, analysers en parameters, vormt dit een 
revolutie in waterkwaliteitsanalyse. 

Moni::tool analyseert ruis, drift, uitbijters, grote veranderingen en andere combinaties real-time 
waardoor er een betrouwbare detectie is van bijna elke verandering in de waterkwaliteit.

Zelflerend, validerend, 
en evaluerend

 » Eenvoudige intuïtieve 

bediening en 

touchscreen-interface 

voor sensorbeheer, 

rapportages en kalibratie

 » Direct te koppelen in 

bedrade en draadloze 

netwerken. 

 » Gemakkelijke data 

transfer via USB-stick

 » 3D weergave van 

het spectrum

Remote toepassingen - 
laag stroomverbruik
De con::cube is vanwege zijn lage verbruik ideaal 
voor remote toepassingen met zonnepanelen. 
De  geïntegreerde Wi-Fi of 3G module kan hierbij 
voor de data-uitwisseling zorgen.

Zeer gebruiksvriendelijk

In de software zijn alle functies in overzichtelijke 
tabs ondergebracht waardoor informatie snel te 
vinden is en acties eenvoudig uitgevoerd 
kunnen worden.

con::cube met moni::tool 
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Specificaties con:cube (samenvatting)
Integratie van 1 x s::can spectrometer probe en

3 x s::can sensoren of ISE probes

Overige sensoren Willekeurig aantal additionele sensoren optioneel

Display VGA color-display 7” TFT (optioneel)

Bediening  Geïntegreerde touch-screen (optioneel)
Ethernet - Browser of VNC
Wi-Fi - Browser of VNC
USB (keyboard, muis)
3G modem (optioneel)

RAM geheugen 1 GB RAM (on board geheugen 4 GB FLASH) 

Interface naar sensoren/analysers s::can spectrometric probes: 1 x MIL, IP 68, RS485, 12 VDC
s::can sensoren: 3 x sys plug, IP 68, RS485, 12 VDC
naar andere sensoren: RS485 Modbus, SDI-12, tot max. 16 x 4-20mA inputs

Network aansluiting Ethernet LAN

Interface naar SCADA Modbus RTU of TCP, Profibus DP (optioneel), SDI-12

Data transfer via PC of USB stick 

Remote control & datasynchronisatie via Ethernet / XML protocol

Voeding 100-240 VAC (50-60Hz)

Con::cube controller

Moni::tool software

Op de con::cube kunnen in totaal 4 s::can sensoren worden aangesloten die volledig plug&play zijn. 
Ook voor andere signaalbronnen is het koppelen en inregelen eenvoudig. De con::cube ondersteunt de 
verwerking van zowel digitale als analoge signalen (zie specificaties in de onderstaande tabel) en levert 
worldwide network connectivity dankzij de ingebouwde quad-band WCDMA en dual-band EV-DO 
technologie. Daarnaast beschikt de unit over een geïntegreerde Wi-Fi en 100Mb/s ethernet interface.

SCADA procesinterface
Een procesinterface naar SCADA is te realiseren via relay-uitgangen, 4-20mA, SDI12, Modbus, 
RTU(RS485), Modbus TCP en Profibus DP.

Met de moni::tool software kan een netwerkconfiguratie voor vrijwel een onbeperkt aantal stations, 
sensoren en parameters gestuurd en beheerd worden. Op een individuele con::cube controller biedt 
de software een eenvoudige configuratie, kalibratie en databeheer voor alle aangesloten sensoren en 
analysers. Hiermee is het systeem geschikt voor standalone applicaties maar ook voor toepassing in 
grote of zeer grote dataregistratie- en beheersnetwerken.

De software is uiterst stabiel en is hiermee inzetbaar op onbemande locaties. Daarnaast is de bediening 
dusdanig eenvoudig dat ook een niet getrainde operator of medewerker in het veld met de software 
overweg kan. Het systeem en de informatie zijn te benaderen met een standaard webbrowser. Hiermee 
is er geen applicatie-afhankelijkheid en kan de informatie met een willekeurig op het intra- of internet 
aangesloten systeem benaderd worden (o.a. PC, Netbook, PDA, iphone etc.).

Het moni::tool platform bestaat uit een aantal sofware onderdelen:
Vali::tool: Real-time zelflerende datavalidatie en tevens analyse van o.a. ruis, drift en outliers voor het 
betrouwbaar meten van ongewenste waterkwaliteitsveranderingen in een vroeg stadium.
Ana::tool: Detectie van events op basis van algoritmes. Bij de realtime analyse worden naar 
keuze de signalen van één of meerdere sensoren gecombineerd en geanalyseerd (signaalanalyse is  
goedgekeurd door US-EPA water security division). Alle uitgebreide algoritmes voor de analyse van  
UV-VIS spectra (spectro::lyser) zijn in het systeem aanwezig. 
Repo::tool: Informatie en data wordt opgeslagen in een locale database waarbij deze eenvoudig 
gesynchroniseerd kan worden met een externe centrale database. De geïntegreerde functies verschaffen 
de noodzakelijke informatie voor een juiste kwaliteits- en veiligheidsbeheersing van uw systemen.


