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EventLab – Giám sát chất lượng nước thời gian thực cho 

Hệ thống Nước Thông minh 

Thiết bị Eventlab của Optiqua là một giải pháp theo dõi thời gian thực 

chất lượng nước trong một hệ thống ví dụ như; hệ thống cấp nước ăn. 

EventLab được thiết kế để triển khai theo dạng hệ thống đa cảm biến với 

các nhóm cảm biến được kết nối với một hệ thống server trung tâm để 

phục vụ mục đích lưu trữ và xử lý dữ liệu. Một hệ thống mạng lưới các 

thiết bị EventLab cho phép quan trắc thời gian thực, xác định và tìm kiếm 

vị trí trong hệ thống có vấn đề về chất lượng nước, từ đó, các đơn vị 

quản lý hệ thống có thể phản ứng để xử lý một cách nhanh nhất. 

 

Mới - EventLab 2.0 

Thế hệ EventLab 2.0 mới được xây dựng dựa trên nền tảng ‘Phòng thí 

nghiệm trên Chip’ nổi tiếng của Optiqua, xác định được một dải nhiều 

hợp chất hóa học, dựa trên một cảm biến đơn về khúc xạ ánh sang. 

Các tính năng của EventLab 2.0 bao gồm 

 Thân thiện hơn với người dùng 

 Kết nối theo dạng Plug-and-Play ( Cắm và sử dụng ngay) 

 Nâng cấp về kết cấu quang học và điện tử 

 Chống nước, chống sốc theo chuẩn IP 

 Phần mềm quản trị server trung tâm EventLab Online 

 Thuật toán thế hệ hai về phát hiện sự kiện 

 Có lựa chọn kết nối 2G/3G 

 I/O nối tiếp cho kết nối SCaDA 

 Phần mềm bảo trì chuyên dụng 

 Giao diện USB cho tinh chỉnh và bảo trì 

 (Tùy chọn) Tích hợp bộ phận tự động làm sạch cảm biến 

 Kiểm tra cảm biến tự động và tối ưu tín hiệu 

Theo dõi chất lượng nước 


