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1. GIỚI THIỆU 

Công ty TNHH Khoa học và Kỹ thuật REECO là nhà cung cấp có kinh nghiệm hàng đầu tại Việt 

Nam về các trang thiết bị, giải pháp và dịch vụ khoa học kỹ thuật chuyên ngành thuộc các lĩnh vực: 

hải dương học, robot – phương tiện ngầm khảo sát dưới nước, giám sát liên tục khí tượng – thủy văn, 

đo đạc – cảnh báo sớm chất lượng môi trường nước. Chúng tôi là đại diện của hãng sản xuất Aanderaa 

Data Instruments, Na Uy tại Việt Nam, Lào và Campuchia.  

Thành lập vào đầu những năm1960 bởi Ivar Aanderaa, Aanderaa nhanh chóng trở thành một đại diện 

tiêu biểu cho các giải pháp đo đạc đáng tin cậy trong lĩnh vực hải dương học và môi trường. Ngày 

nay, là một thành viên của tập đoàn Xylem, danh tiếng của Aanderaa về chất lượng dữ liệu, độ tin 

cậy của thiết bị và dịch vụ hỗ trợ khách hàng tuyệt vời tiếp tục đáp ứng nhu cầu đo đạc của khách 

hàng trên toàn thế giới, không ngừng phát triển để có những giải pháp tốt hơn, thông minh hơn, và 

bền bỉ hơn. 

 

2. MÔ TẢ TỔNG QUAN VỀ CÁC GIẢI PHÁP GIÁM SÁT KHÍ TƯỢNG – THỦY VĂN 

THỜI GIAN THỰC PHỤC VỤ VẬN HÀNH CẢNG 

2.1. TRẠM KHÍ TƯỢNG – THỦY VĂN TẠI CẢNG 

Hệ thống được thiết kế và xây dựng để đo mực nước/thủy triều (có thể tích hợp thêm cảm biến đo 

sóng và thủy triều), hướng/tốc độ dòng chảy và sáu thông số thời tiết quan trọng nhất gồm: áp 

suất không khí, nhiệt độ, độ ẩm, lượng mưa, tốc độ và hướng gió, và truyền dữ liệu thời gian thực 

vào phòng điều khiển/trạm bờ. Tất cả các thành phần chính trong hệ thống đều được sản xuất bởi Tập 

đoàn Xylem Analytics: Bộ ghi và truyền dữ liệu SmartGuard, cảm biến đo thủy triều, cáp kết nối,… 

đều được sản xuất và lắp ráp bởi các kỹ sư giàu kinh nghiệm. Việc cung cấp giải pháp hoàn chỉnh từ 

một nhà cung cấp giúp đảm bảo chất lượng của hệ thống và trách nhiệm đối với công tác vận hành, 

bảo trì sản phẩm. 
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SmartGuard Datalogger sử dụng tại trạm là loại chuyên dụng cho môi trường biển, có khả năng lưu 

giữ và phân phối số liệu đo đến phòng điều khiển/trạm bờ thông qua nhiều phương thức truyền số 

liệu từ xa như mạng LAN, bộ thu phát AIS, GSM/GPS/3G, UHF, VHF, Vệ tinh, GOES (theo điều 

kiện cụ thể tại vị trí đặt trạm và yêu cầu của khách hàng).  

Cảm biến đo mực nước/thủy triều được kết nối với SmartGuard Datalogger thông qua một bộ bù áp 

để tính toán chuẩn đúng, bù trừ cho các biến động áp suất khí quyển. 

Cảm biến đo thời tiết đa thông số là công cụ đo thời tiết cung cấp sáu thông số thời tiết quan trọng 

nhất cho vận hành an toàn cảng, đó là áp suất không khí, nhiệt độ, độ ẩm, lượng mưa, tốc độ gió và 

hướng gió thông qua các kết hợp khác nhau. 

SeaGuardII DCP sử dụng công nghệ đo ghi dòng chảy theo các tầng sâu bằng sóng âm Doppler 3 

chiều, 04 chùm tia, tần số 600 kHz, kỹ thuật la bàn bù độ nghiêng qua mỗi ping, chuẩn đúng dịch 

chuyển động lực (dynamic movements) cho số liệu độ chính xác và độ phân giải cao. Thiết bị đồng 

thời có khả năng mở rộng đo đạc nhiều thông số hải văn – môi trướng nước.  

Tất cả các số liệu đo đạc được thu thời gian thực bằng phần mềm Aanderaa Real-Time Collector, đây 

là một ứng dụng để kết nối các thiết bị/sensor đo trong hệ thống. Phần mềm Real-Time Collector có 

thể cài đặt trên bất cứ máy chủ (server) nào mà khách hàng muốn sử dụng. Aanderaa Real-time 

Collector thu nhận số liệu truyền về và cung cấp giao diện kết nối (powerful interface) để các ứng 

dụng ở mức độ cao hơn (như các chương trình phân tích hiển thị số liệu, database,…) truy cập dễ 

dàng và hiệu quả. Việc cài đặt và cấu hình các datalogger từ xa có thể thực hiện trên máy chủ có cài 

đặt Real-Time Collector. 

2.2. TRẠM PHAO ĐO KHÍ TƯỢNG – HẢI VĂN TỰ ĐỘNG (ODAS Buoy) 

Trạm phao được thiết kế để đo các thông số 

sóng (chiều cao sóng, hướng sóng,…), các 

thông số dòng chảy, khí tượng, và các chỉ tiêu 

chất lượng nước. Dữ liệu đo được truyền thời 

gian thực vào phòng điều khiển/trạm bờ. Tất cả 

các thành phần chính trong hệ thống đều được 

sản xuất bởi Tập đoàn Xylem Analytics. Việc 

cung cấp giải pháp hoàn chỉnh từ một nhà cung 

cấp giúp đảm bảo chất lượng của hệ thống và 

trách nhiệm đối với công tác vận hành, bảo trì 

sản phẩm. 

Mỗi hệ thống phao bao gồm: thân phao đường 

kính lớn nhất 1.75m với vật liệu cấu tạo chính là 

polyethylene kháng tia UV, bộ cấp nguồn điện 

bằng năng lượng mặt trời gồm các tấm pin và ac-

quy, các thiết bị đo, các thiết bị lưu giữ và truyền dữ liệu thời gian thực, bộ dây neo, phụ kiện chống 
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ăn mòn,… để đảm bảo trạm phao hoạt động bền bỉ trong điều kiện môi trường biển khắc nghiệt. Phao 

quan trắc hải văn – môi trường biển đề xuất là một hệ thống đo đạc hải dương đáp ứng các tiêu chuẩn 

chất lượng quốc tế.  Phao được cung cấp kèm theo đèn tín hiệu hàng hải, la bàn, GPS và bộ phản xạ 

rada (Radar reflector).  

Cảm biến đo sóng MOTUS là thiết bị đo hướng sóng và chiều cao sóng thế hệ mới, sử dung bộ đo 

lường quán tính (IMU) 9 trục, tần số lấy mẫu cao 100Hz. Cảm biến tiêu thụ điện năng rất thấp, dễ 

dàng vận hành nhờ năng lượng mặt trời trang bị trên phao.  

SeaGuardII DCP sử dụng công nghệ đo ghi dòng chảy theo các tầng sâu bằng sóng âm Doppler 3 

chiều, 04 chùm tia, tần số 600 kHz, kỹ thuật la bàn bù độ nghiêng qua mỗi ping, chuẩn đúng dịch 

chuyển động lực (dynamic movements) cho số liệu độ chính xác và độ phân giải cao. Thiết bị đồng 

thời có khả năng mở rộng đo đạc nhiều thông số hải văn – môi trướng nước. 

ZPulse DCS là sensor đo dòng chảy tầng mặt dưới phao theo nguyên lý Doppler âm tán xạ, có 2 trục 

transducer với 2 transducer trên mỗi trục. Các transducer trên mỗi trục truyền đi xung siêu âm ngắn 

cùng lúc (ping), và nhận lại tín hiệu tán xạ, từ đó, đo được thành phần tốc độ dòng theo 2 hướng x và 

y vuông góc. Dữ liệu này sẽ được tính toán bù góc nghiêng để có được chính xác thành phần tốc độ 

dòng theo phương ngang.   

SmartGuard Datalogger sử dụng trên phao là loại chuyên dụng cho môi trường biển, có khả năng lưu 

giữ và phân phối số liệu đo đến phòng điều khiển/trạm bờ thông qua nhiều phương thức truyền số 

liệu từ xa như mạng LAN, bộ thu phát AIS, GSM/GPS/3G, UHF, VHF, Vệ tinh, GOES (theo điều 

kiện cụ thể tại vị trí đặt trạm và yêu cầu của khách hàng).  

Tất cả các số liệu đo đạc được thu thời gian thực bằng phần mềm Aanderaa Real-Time Collector, đây 

là một ứng dụng để kết nối các thiết bị/sensor đo trong hệ thống. Phần mềm Real-Time Collector có 

thể cài đặt trên bất cứ máy chủ (server) nào mà khách hàng muốn sử dụng. Aanderaa Real-time 

Collector thu nhận số liệu truyền về và cung cấp giao diện kết nối (powerful interface) để các ứng 

dụng ở mức độ cao hơn (như các chương trình phân tích hiển thị số liệu, database,…) truy cập dễ 

dàng và hiệu quả. Việc cài đặt và cấu hình các datalogger từ xa có thể thực hiện trên máy chủ có cài 

đặt Real-Time Collector.  
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3. TRANG THIẾT BỊ 

3.1. TRANG THIẾT BỊ CHÍNH CHO TRẠM KHÍ TƯỢNG – THỦY VĂN TẠI CẢNG 

3.1.1.  SMARTGUARD DATALOGGER 

Tín hiệu đo đạc từ tất cả các thiết bị đo được lưu trữ, xử lý và truyền đi thông qua bộ thu thập số liệu 

thông minh (SmartGuard data logger). Bộ thu thập số liệu thông minh có khả năng kết nối trên 40 

thiết bị/cảm biến đo với các chuẩn tín hiệu đầu ra khác nhau, bao gồm: 20 thiết bị/cảm biến chuẩn tín 

hiệu AiCaP; thiết bị/cảm biến chuẩn cảm biến chuẩn tín hiệu SR10/VR22; 6 thiết bị/cảm biến chuẩn 

tín hiệu analog; 5 thiết bị/cảm biến chuẩn tín hiệu nối tiếp; 4 thiết bị/cảm biến chuẩn tín hiệu kỹ thuật 

số. 

- Chức năng điều khiển cấp nguồn cho từng cảm biến. 

- Giao tiếp kết nối: USB, Ethernet và nối tiếp. 

- Bộ nhớ nội có dung lượng lưu trữ lớn: SD card 2GB, khả năng lưu trữ nội tại qua nhiều năm vận 

hành liên tục. 

- Các tùy chọn phương thức truyền số liệu: Ethernet, vô tuyến (UHF và VHF), GPRS, vệ tinh,… 

- Tiêu chuẩn bảo vệ: IP 65 

- Dải nhiệt độ vận hành: -40°C – + 60°C 

- Giao diện đầu ra: USB, Ethernet, serial ports 

- Màn hình hiển thị: OLED 

- Chức năng: Resetting, Programming và Download trên máy vi tính. 

- Chức năng kết nối bộ phát tín hiệu Hệ thống nhận dạng tự động AIS 

- Kích thước (L x W x H): 320 x 217 x 70 mm.  

- Điện thế sử dụng: 12 – 30V. 

 

 

Sơ đồ khả năng kết nối, lưu trữ, xử lý và truyền số liệu từ các cảm biến đo của SmartGuard  
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3.1.2. PHẦN MỀM REAL-TIME COLLECTOR 

Real-Time Collector là thành phần của giải pháp kỹ thuật truyền số liệu online thời gian thực, cung 

cấp các công cụ mạnh và hiệu quả để thu nhận số liệu và điều khiển thiết bị/cảm biến đo hải dương. 

Hệ thống sử dụng XML để truyền tải thông tin. Thông tin XML được truyền đi trong một vỏ bao 

(envelope), vỏ bao này cũng cung cấp thông tin cho các cơ chế phát hiện lỗi và tiếp phát. 

Aanderaa Real-time Collector thu nhận số liệu truyền về và cung cấp giao diện kết nối (powerful 

interface) để các ứng dụng ở mức độ cao hơn (như các chương trình phân tích hiển thị số liệu, 

databases,…) truy cập dễ dàng và hiệu quả. 

Các chức năng cơ bản gồm: 

- Hỗ trợ kết nối đa thiết bị (các thiết bị đo và cảm biến); 

- Cung cấp cùng lúc cho nhiều chương trình với dữ liệu từ nhiều thiết bị kết nối; 

- Chuyển đổi định dạng nền on-line của thiết bị bên thứ 3 sang định dạng “Real-Time Output 

XML”; 

- Thu nhận số liệu từ nhiều thiết bị đo; 

- Thu nhận và chuyển đổi số liệu đo sang một định dạng dữ liệu tùy chọn; 

- Cung cấp dữ liệu cho các ứng dụng (phần mềm) khác như phầm mềm hiển thị, phần mềm lưu 

trữ database,…’; 

- Cung cấp dữ liệu cho các ứng dụng (phần mềm) khác hoạt động thông qua cung cấp giao diện 

chương trình .NET; 

- Lưu số liệu dưới dạng các tập tin.  
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3.1.3. SENSOR ĐO MỰC NƯỚC/THỦY TRIỀU 

Cảm biến đo mục nước của Aanderaa là một giải pháp tích hợp hoàn chỉnh đo áp suất, thủy triều hoặc 

sóng, dựa trên đo áp suất thủy tĩnh và nhiệt độ nước tại một vị trí ngập cố định. Giá trị đo áp suất thủy 

tĩnh được tính toán bù trừ áp suất khí quyển. Gói cảm biến bao gồm: 

- Cảm biến đo áp suất và nhiệt độ 

- Dây cáp 

- Bộ bù áp  

 

  

3.1.4.  CẢM BIẾN ĐO THỜI TIẾT, KHÍ TƯỢNG  

Thiết bị đo thời tiết đa thông số WXT530 chuyên dụng cho môi trường khắc nghiệt, cho phép người 

dùng lựa chọn thông số đo phù hợp với nhiều ứng dụng khác nhau.  

 

3.1.5.  THIẾT BỊ ĐO DÒNG CHẢY THEO CÁC TẦNG NƯỚC 

SeaGuardII DCP sử dụng công nghệ đo ghi dòng chảy theo các tầng sâu bằng sóng âm Doppler 3 

chiều, 04 chùm tia, tần số 600 kHz, kỹ thuật la bàn bù độ nghiêng qua mỗi ping, chuẩn đúng dịch 

chuyển động lực (dynamic movements) cho số liệu độ chính xác và độ phân giải cao. Thiết bị đồng 

thời có khả năng mở rộng đo đạc nhiều thông số hải văn – môi trướng nước. 

- Khả năng kết nối với 6 cảm biến cùng/khác loại như đo sóng/ thủy triều, nhiệt độ, độ muối, DO,… 
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- Phương thức lưu số liệu: Thẻ nhớ SD 2GB   

- Chu kỳ ghi số liệu: Tối thiểu 2s, có thể cài đặt tùy 

vào các thông số đo. 

- Chịu độ sâu: 300 m 

- Dải đo: ± 5m/s 

- Độ chính xác của giá trị đo được ± 0.3 cm/s. 

- Độ phân dải vận tốc: 0.1 cm/s. 

- Tần suất lấy mẫu cực đại: 10Hz. 

- Nhiệt độ hoạt động: -5 – 50oC. 

- Vùng đo: 

 Dải khảo sát: Broadband : 30 – 70m (ít tiêu hao năng lượng); Narrowband : 35 – 80m 

 Kích thước khoang: 0.5 – 5m 

 Độ phủ khoang: 0 – 90% 

 Định vị khoang: tĩnh (tham chiếu thiết bị) ; Động (tham chiếu bề mặt) ; Đa cột. 

 Số cột : 3 cột + 1 khoang bề mặt 

 Số khoang tối đa : 150 gồm 75 cho cột đầu tiên, 50 cho cột thứ 2, 25 cho cột thứ 3. 

- Tranducers: 

 Số chùm tia : 4 

 Tấn số âm : 600 kHz 

 Bảng: thuật toán tối ưu hóa chùm tia tự động giúp tránh nhiễu giao thoa và lỗi chùm tia. 

 Góc chùm tia : 25o 

 Độ rộng chùm tia : 2.5o 

- Cường độ dội : 

 Thang đo động : >50 dB 

 Độ phân dải : < 0.01 dB 

 Độ đúng : < 0.01 dB 

- Góc nghiêng và La bàn : 

 Loại : la bàn nội, loại thể rắn. 

 Dải pitch/roll: ± 90° / ± 180° 

 Độ phân dải góc nghiêng/hướng : < 0.1o 

 

http://www.reecotech.com.vn/
mailto:info@reecotech.com.vn


 

REECO Science and Technology Co. LTD., 

Company Registration No.: 0312013290 

Room 109, Building A, VNU-ITP, Quarter 6, Linh 

Trung Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam 70000 

Website: www.reecotech.com.vn  

Tel: +84 8 6272 9404  

Fax: +84 8 3897 2437 

Email: info@reecotech.com.vn  

 

P a g e  | 8 

- Đo áp suất (độ sâu): 

 Dải đo: 0 – 4000kPa. 

 Độ phân dải: <0.0001% FSO 

 Độ chính xác: ±0.02% FSO 

- Cảm biến nhiệt độ tích hợp : 

 Dải đo : -4o – 40oC 

 Độ phân dải : 0.001oC 

- Giao tiếp và lưu trữ : 2GB SD card hoặc tải số liệu từ xa. 

- Vận hành từ xa : bố cục thiết bị, cấu hình, bắt đầu/dừng ghi, theo dõi trạng thái 

- Khả năng truyền số liệu : dây cáp, radio, GPRS, GOES, Iridium 

- Cấu hình kết nối : USB/RS232/RS422 

- Hệ thống lưu trữ : Nhóm cảm biến đa chức năng với chu kỳ lưu trữ, kích hoạt, tức thời, trì hoãn 

riêng lẻ. 

- Chu kỳ lưu trữ : 30 giây – 3 giờ 

3.1.6.  TÙY CHỌN PHƯƠNG THỨC TRUYỀN SỐ LIỆU 

3.1.6.1. THIẾT BỊ TRỢ GIÚP NHẬN DẠNG TỰ ĐỘNG HÀNG HẢI (AIS AtoN) 

AMEC MANDO-301/-303 là thiết bị trợ giúp nhận dạng tự động 

hàng hải (AIS AtoN), cung cấp thông tin chính xác – thời gian thực 

về các tàu, trạm biển,… lân cận trạm khí tượng – thủy văn tại cảng. 

Bên cạnh việc truyền thông tin về vị trí trạm, thiết bị còn phương 

tiện để truyền số liệu đo khí tượng – thủy văn về trung tâm. 

3.1.6.2. MODEM TRUYỀN SỐ LIỆU QUA MẠNG 2G/3G 

Modem chuẩn công nghiệp kết nối với SmartGuard Datalogger cung 

cấp số liệu thời gian thực dạng RS-232, số liệu được truyền đi thông 

qua SIM 2G/3G (có thể dùng 02 SIM từ hai nhà mạng khác nhau). 

3.1.6.3. RADIO 

Hệ thống có thể truyền số liệu thông qua thiết bị truyền VHF/UHF của 

Satel. Trước khi cấu hình hệ thống chúng tôi sẽ cần thông tin xác nhận của khách hàng về tần số sử 

dụng. Để áp dụng phương thức truyền của sóng radio, không gian giữa trạm đo và trung tâm phải 

trống, không cản trở. 

3.1.7. CUNG CẤP NGUỒN ĐIỆN  

Chúng tôi có thể cung cấp đồng bộ các thiết bị cấp nguồn bằng năng lượng mặt trời, trong trường 

hợp không kết nối được với điện lưới.  
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3.2. THIẾT BỊ CHO TRẠM PHAO ĐO KHÍ TƯỢNG – HẢI VĂN TỰ ĐỘNG 

3.2.1. PHAO BIỂN 

*Thân phao: được đúc xoay tròn tạo nên thân liền mặt không có 

mối hàn, chất liệu bằng polyethylene kháng tia UV (UV-stabilised 

polyethylene) dày 9.5 mm. Cấu trúc khung bên trong và mắt neo 

được chế tạo bằng thép không gỉ đặc chủng cho môi trường biển 

tạo nên một hệ thống thiết bị chống sốc, chống bào mòn, chịu được 

va đập mạnh và điều kiện khắc nghiệt của môi trường nước biển.  

Tính ổn định cao của phao trong điều kiện sóng, gió lớn đạt được 

bằng bộ dằn trọng tâm bên trong phần đáy phao. Bộ dằn này được 

chế tạo bằng cách đổ vào phao một lượng bê tông cốt thép có tính 

toán, sau đó, toàn bộ phao được lấp đầy bởi các hạt polystyrene, 

rồi được bịt kín, ủ trong lò hơi để các hạt polystyrene giãn nở đến 

khích thước cực đại và chảy ra. Quá trình này tạo ra một khối rắn 

polystyrene lấp đầy toàn bộ khoảng trống trong phao, ngăn không 

cho nước xâm nhập ngay cả trong trường hợp phao bị thủng do va 

chạm mạnh với tàu thuyền. Phao có sức nổi 636 kg và độ bền (life 

expectancy) dự kiến đến 20 năm.  

* Nguồn điện (cấu hình thay đổi tùy theo hệ thống cụ thể): hệ thống được cấu hình nguồn lưu 

điện 12V hoặc 24V, cấp nguồn bằng các module pin mặt trời. Tất cả các thiết bị điện – điện tử, kết 

nối – xử lý tín hiệu đo được thiết kế đặt bên trong phẩn phía trên của phao, trong các hộp bảo vệ 

chống thấm nước (IP box). 

Một số thông số phần cứng của thân phao: 

Chất liệu vỏ Đúc liền mặt không mối hàn bằng polyethylene kháng 

tia UV (UV-stabilised polyethylene) dày 9.5 mm 

Mật độ Foam nổi 16 kg/m3, foam polystyrene  

Khối lượng  454 kg  

Đường kính  1750 mm 

Độ cao tiêu chuẩn 2290 mm 

Độ cao khi gắn thêm phụ kiện, cảm 

biến 

2900 mm 

Mớm nước 751 mm 

Sức đẩy nổi 24.7 kg/cm 
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Bộ phản xạ rada (Radar reflector) 10 m2 (X-band) 

Dải rada (định danh) 3 – 4 NM 

Diện tích nhìn thấy với các tấm báo 

hiệu ban ngày  

1.6 m2 

Màu sắc phao Tùy theo yêu cầu 

Sức nổi toàn phao 636 kg 

Chống chịu dòng chảy lớn Đến 6 knots (~ 3.1 m/giây hoặc 185.3 m/phút) 

3.2.2. SMARTGUARD DATALOGGER 

Tín hiệu đo đạc từ tất cả các thiết bị đo được lưu trữ, 

xử lý và truyền đi thông qua bộ thu thập số liệu 

thông minh (SmartGuard data logger). Bộ thu thập số 

liệu thông minh có khả năng kết nối trên 40 thiết 

bị/cảm biến đo với các chuẩn tín hiệu đầu ra khác 

nhau, bao gồm: 20 thiết bị/cảm biến chuẩn tín hiệu 

AiCaP; thiết bị/cảm biến chuẩn cảm biến chuẩn tín 

hiệu SR10/VR22; 6 thiết bị/cảm biến chuẩn tín hiệu 

analog; 5 thiết bị/cảm biến chuẩn tín hiệu nối tiếp; 4 thiết bị/cảm biến chuẩn tín hiệu kỹ thuật số. 

- Chức năng điều khiển cấp nguồn cho từng cảm biến. 

- Giao tiếp kết nối: USB, Ethernet và nối tiếp. 

- Bộ nhớ nội có dung lượng lưu trữ lớn: SD card 2GB, khả năng lưu trữ nội tại qua nhiều năm 

vận hành liên tục. 

- Các tùy chọn phương thức truyền số liệu: Ethernet, vô tuyến (UHF và VHF), GPRS, vệ 

tinh,… 

- Tiêu chuẩn bảo vệ: IP 65 

- Dải nhiệt độ vận hành: -40°C – + 60°C 

- Giao diện đầu ra: USB, Ethernet, serial ports 

- Màn hình hiển thị: OLED 

- Chức năng: Resetting, Programming và Download trên máy vi tính. 

- Chức năng kết nối bộ phát tín hiệu Hệ thống nhận dạng tự động AIS 

- Kích thước (L x W x H): 320 x 217 x 70 mm.  

- Điện thế sử dụng: 12 – 30V. 

3.2.3. PHẦN MỀM REAL-TIME COLLECTOR 

Real-Time Collector là thành phần của giải pháp kỹ thuật truyền số liệu online thời gian thực, cung 

cấp các công cụ mạnh và hiệu quả để thu nhận số liệu và điều khiển thiết bị/cảm biến đo hải dương. 
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Hệ thống real-time sử dụng XML để truyền tải thông tin. Thông tin XML được truyền đi trong một 

vỏ bao (envelope), vỏ bao này cũng cung cấp thông tin cho các cơ chế phát hiện lỗi và tiếp phát. 

Aanderaa Real-time Collector thu nhận số liệu truyền về và cung cấp giao diện kết nối (powerful 

interface) để các ứng dụng ở mức độ cao hơn (như các chương trình phân tích hiển thị số liệu, 

databases,…) truy cập dễ dàng và hiệu quả. 

Các chức năng cơ bản gồm: 

- Hỗ trợ kết nối đa thiết bị (các thiết bị đo và cảm biến); 

- Cung cấp cùng lúc cho nhiều chương trình với dữ liệu từ nhiều thiết bị kết nối; 

- Chuyển đổi định dạng nền on-line của thiết bị bên thứ 3 sang định dạng “Real-Time 

Output XML”; 

- Thu nhận số liệu từ nhiều thiết bị đo; 

- Thu nhận và chuyển đổi số liệu đo sang một định dạng dữ liệu tùy chọn; 

- Cung cấp dữ liệu cho các ứng dụng (phần mềm) khác như phầm mềm hiển thị, phần 

mềm lưu trữ database,…’; 

- Cung cấp dữ liệu cho các ứng dụng (phần mềm) khác hoạt động thông qua cung cấp 

giao diện chương trình .NET; 

- Lưu số liệu dưới dạng các tập tin.  

 

3.2.4. ĐÈN BÁO HIỆU VÀ BỘ PHẢN XẠ RADAR  

Đèn báo hiệu được trang bị để đảm bảo tàu thuyền đi ngang qua nhìn thấy phao, tránh va chạm. Đèn 

báo hiệu được đề xuất là loại hoạt động độc lập, có kèm theo hệ thống pin mặt trời riêng, không ảnh 

hưởng đến nguồn cấp của hệ thống đo đạc, đảm bảo nguồn năng lượng dự phòng. 
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SolaMax-65T 

Nguồn cấp: 12VDC 

Màu: Đỏ, xanh lá, vàng, trắng (xanh dương nếu có yêu cầu) 

Tầm nhìn: 360o theo phương ngang (đa hướng) 

Phân kỳ theo chiều dọc: 5o, 10o, 20o hoặc 30o ở 50%: ± 1o 

Điều khiển: Thông qua thiết bị lập trình IR 

Giám sát: Tùy chọn GMS, Vệ tinh hoặc AIS 

Flash codes: Lên đến 256 codes, field selectable hoặc via 

communication link  

Đồng bộ hóa: GPS hoặc dây cáp 

Tấm pin mặt trời: Tiêu chuẩn 4 x 4.2W, “T” model 4 x 8.5W 

Dung lượng pin: Tiêu chuẩn: 12Ah hoặc 18Ah axit chì kín 

Dung lượng pin: “T” model: 30Ah hoặc 50Ah axit chì kín 

Nhiệt độ hoạt đông: -40 oC đến 70oC 

Kích thước: Tiêu chuẩn: 275mm rộng x 315mm cao 

Kích thước: “T” model: 275mm rộng x 448mm cao 

Loại pin: Lithium Ion Phosphate (LIO) hoặc axit chì 

Khối lượng: Tiêu chuẩn: Loại 12Ah: 7.8kg, loại 18Ah: 9.5kg 

Khối lượng: “T” model: Loại 30Ah: 15.7kg, loại 50Ah: 20.2kg 

Khung lắp đặt: 12 x 16mm x 25mm slot on 200mm 

Chỉ số IP: IP 66 và IP 68 

Ngoài ra, phao được trang bị một bộ phản xạ radar để đảm bảo khả năng được nhận diện trên hệ 

thống radar.  

3.2.5. THIẾT BỊ ĐO CÁC THÔNG SỐ SÓNG  

Được thiết kế để tích hợp trên phao biển, có độ bền và độ ổn định 

cao trong môi trường biển. Các bộ phận chính bên trong sensor bao 

gồm gia tốc kế, la bàn nội. Khi phao di chuyển, lắc lư do chịu tác 

động bởi lực của sóng, trục cảm biến của gia tốc kế sẽ bị lệch do 

cộng/trừ góc dịch chuyển của con lắc. Sự biến thiên của gia tốc cực 

đại đo được trong một chu kì dao động của con lắc chính là gia tốc 

theo phương thẳng đứng gây ra bởi sóng. Số liệu hướng sóng sẽ 

được tham chiếu với cực từ bắc (magnetic north). 
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Độ cao sóng: 

- Dải đo: 30m; 

- Độ phân dải: <0.001m 

- Độ chính xác <±0.05m hoặc 1% giá trị đo 

Chu kỳ sóng: 

- Dải đo: 1.42 – 33s; 

- Độ phân dải: <0.05s 

- Độ chính xác < 1%  

Hướng sóng: 

- Dải đo: 0 – 360o. 

- Độ phân dải: <0.5o. 

- Độ chính xác <2o. 

Thông số đầu ra: 

- Significant  Wave  Height: Hmo 

- Mean Wave Direction: m 

- Peak Wave Direction:  

- First Order Spread:  

- Mean  Spreading  Angle: k 

- Mean Wave Period: Tm02 

- Peak Wave Period: Tp 

- Principal Wave Direction:  

- Long Crestedness Parameter:   

- Wave Spectrum: WS 

- Direction Wave Spectrum: DWS 

Tốc độ cập nhật tính toán sóng: 2 phút 

Tần số thu mẫu (IMU output rate): 100Hz. 

Giao diện: AiCaP, RS-232.  
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 Tương quan của MOTUS: Phao đo sóng MOTUS tương quan tốt với phao dạng sóng hình cầu 

chuyên dụng 

3.2.6. LA BAN ĐỐI CHIẾU NGOẠI VI  

Để tránh ảnh hưởng của hệ thống neo phao lên cảm biến đo profile dòng 

chảy, một la bàn đối chiếu sẽ được lắp trên phao. Giá trị đo của la bàn 

này sẽ được truyền đến cảm biến đo dòng thông qua SmartGuard 

datalogger để bù trừ sai lệch do hệ thống neo gây ra, giúp đảm bảo độ 

chính xác của dữ liệu cuối cùng. 

3.2.7. ĐO DÒNG CHẢY THEO CÁC TẦNG NƯỚC  

Cảm biến đo dòng chảy theo các tầng nước của Aanderaa được thiết kế tối ưu hóa để đo chính xác 

trên nền tảng chuyển động như phao biển. Nó có trang bị cảm biến đo độ nghiêng nhanh để bù trừ độ 

nghiêng của phao. Cảm biến tiêu thụ điện năng rất thấp, có thể được cấu hình để đo dòng chảy tại 

nhiều tầng sâu khác nhau, lắp đặt bên dưới phao. 

Bên cạnh đó, cảm biến được trang bị thêm một transducer để loại bỏ ảnh hưởng của hệ thống dây 

neo. Bằng cách này, cảm biến có thể đo chính xác giá trị đo dòng ngay cả khi có dây neo chạy ngang 

qua đường truyền sóng âm của 1 transducer. 
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3.2.8. CẢM BIẾN ĐO DÒNG CHẢY TẦNG MẶT 

Cảm biến đo dòng dựa trên nguyên lý Doppler âm tán xạ, có 2 trục transducer với 2 transducer trên 

mỗi trục. Điều này mang lại lợi thế lớn là khả năng đo được cả 2 hướng trên mỗi trục. Phương pháp 

sử dụng 2 transducer ngược hướng nhau giúp kết quả đo không bị ảnh hưởng bởi tác động xoay sensor 

xung quanh cáp tín hiệu và xung quanh bản thân sensor. Các transducer trên mỗi trục truyền đi xung 

siêu âm ngắn cùng lúc (ping), và nhận lại tín hiệu tán xạ, từ đó, đo được thành phần tốc độ dòng theo 

2 hướng x và y vuông góc. Dữ liệu này sẽ được tính toán bù góc nghiêng để có được chính xác thành 

phần tốc độ dòng theo phương ngang. 

- Transducer: 

Tần số: 1.9 – 2 MHz 

Nguồn: 25Watt với xung 1ms 

Góc tia: 2o 

- Tốc độ dòng chảy:  

Dải đo: 0 – 300 cm/s 

Độ phân dải: 0.1 mm/s 

Độ chính xác trung bình: ± 0.15 cm/s 

Tương đối: ± 1% giá trị đọc 

Dung sai: 0.3 cm/s 
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- Hướng dòng chảy:  

Dải đo: 0 – 360o 

Độ phân dải: 0.01o 

- Góc nghiêng: 

Dải đo: 0 – 35o 

Độ phân dải: 0.01o 

Độ chính xác: ± 1.5o  

- La bàn: 

Độ phân giải: 0.01o. 

Độ chính xác: ± 3o. 

- Nhiệt độ: 

Dải đo: -5 – 36°C 

Độ phân giải: 0.001°C 

Độ chính xác: ± 0.03°C 

Thời gian đáp ứng (63%): < 2 giây. 

- Giao thức: AiCap CAN bus, RS-232A.  

3.2.9. TÙY CHỌN PHƯƠNG THỨC TRUYỀN SỐ LIỆU 

3.2.9.1. THIẾT BỊ TRỢ GIÚP NHẬN DẠNG TỰ ĐỘNG HÀNG HẢI (AIS AtoN) 

AMEC MANDO-301/-303 là thiết bị trợ giúp nhận dạng tự động hàng hải (AIS AtoN), cung cấp 

thông tin chính xác – thời gian thực về các tàu, trạm biển,… lân cận trạm khí tượng – thủy văn tại 

cảng. Bên cạnh việc truyền thông tin về vị trí trạm, thiết bị còn phương tiện để truyền số liệu đo khí 

tượng – thủy văn về trung tâm. 

3.2.9.2. MODEM TRUYỀN SỐ LIỆU QUA MẠNG 2G/3G 

Modem chuẩn công nghiệp kết nối với SmartGuard Datalogger cung cấp số liệu thời gian thực dạng 

RS-232, số liệu được truyền đi thông qua SIM 2G/3G (có thể dùng 02 SIM từ hai nhà mạng khác 

nhau). 

3.2.9.3. RADIO 

Hệ thống có thể truyền số liệu thông qua thiết bị truyền VHF/UHF của Satel. Trước khi cấu hình hệ 

thống chúng tôi sẽ cần thông tin xác nhận của khách hàng về tần số sử dụng. Để áp dụng phương 

thức truyền của sóng radio, không gian giữa trạm đo và trung tâm phải trống, không cản trở. 
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3.2.10. CUNG CẤP NGUỒN ĐIỆN  

Bộ thiết bị cung cấp nguồn điện trên phao cơ bản có cấu hình được liệt kê như sau: 

 Các tấm pin mặt trời: 2 x 41W 

 Giá đỡ và khung gắn các tấm pin mặt trời 

 Bu long, đai ốc, vòng đệm 

 Đầu dây cáp và đai 

 Dây cáp bảo vệ pin mặt trời 

 Pin: 2 x 12V 115Ah  

 Cáp kết nối pin và bộ sạc 

 Cầu chì 

 Bộ sạc tiêu chuân. Nguồn ra 12-14,4V 

 Hộp bảo vệ 

 Van thông gió  

 Bộ sạc pin 

 Công tắc 

 Dây cáp kết nối các thành phần 

  

http://www.reecotech.com.vn/
mailto:info@reecotech.com.vn


 

REECO Science and Technology Co. LTD., 

Company Registration No.: 0312013290 

Room 109, Building A, VNU-ITP, Quarter 6, Linh 

Trung Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam 70000 

Website: www.reecotech.com.vn  

Tel: +84 8 6272 9404  

Fax: +84 8 3897 2437 

Email: info@reecotech.com.vn  

 

P a g e  | 18 

3.2.11. GIẢI PHÁP NEO PHAO 

Giải pháp neo phao được thiết kế cho phép phao di chuyển phù hợp để đo được độ cao sóng và 

hướng sóng với độ chính xác tối ưu. 

 

4. TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH THIẾT BỊ VÀ HỆ THỐNG  

Cung cấp một bản in và một bản điện tử. 

5.  ĐÓNG GÓI VÀ GIAO HÀNG 

Đóng gói: 

Thiết bị bao gồm tất cả phụ kiện sẽ được đóng gói đạt tiêu chuẩn chống chịu va đập và 

ảnh hưởng của môi trường khi vận chuyển quốc tế. 

Giao hàng: 

- Thời gian giao hàng từ 8-12 tuần 

- Điều khoản giao hàng: EXW, Bergen, Na Uy (những nơi khác theo yêu cầu) 

- Kiểm tra: Tất cả thiết bị và hướng dẫn sử dụng luôn sẵn sàng để kiểm tra khi được yêu 

cầu. 
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6.  CHẠY THỬ TẠI NHÀ MÁY 

Chạy thử tại nhà máy sẽ được tiến hành khi có yêu cầu 

Thông thường, tài liệu chạy thử tại nhà máy sẽ bao gồm các kết quả thử nghiệm sau: 

- Lắp ráp hệ thống, truyền tín hiệu và phần mềm 

- Kiểm tra cơ học 

- Kiểm tra chức năng bằng 2 lần chạy thử 

7.  DỊCH VỤ LẮP ĐẶT  

Sẽ được lập và đề xuất kế hoạch chi tiết trên cơ sở yêu cầu cụ thể của khách hàng. 

8.  ĐÀO TẠO 

Chúng tôi có thể cung cấp các khóa đào tạo cho người dùng tại các nơi được yêu cầu 

trên toàn thế giới. 

Một khóa đào tạo thường bao gồm các nội dung sau: 

- Cách vận hành SmartGuard Datalogger, thiết bị đo dòng chảy theo các tầng nước 

- Công cụ cấu hình, điều khiển hệ thống Real-Time Collector  

- Cách bảo dưỡng cảm biến (dựa trên từng hệ thống cụ thể) và vận hành phao 

9. BẢO HÀNH 

Hệ thống thiết bị được bảo hành 12 tháng theo tiêu chuẩn của hãng sản xuất và tích hợp, 

Aanderaa Data Instruments AS, Nauy. 

10. BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG 

Trong năm đầu tiên chúng tôi khuyến cáo cần tiến hành bảo dưỡng định kỳ để theo dõi 

sự ăn mòn của hệ thống neo và sự phát triển của các mảng bám sinh học. Dựa vào đó để 

thiết lập lịch bảo dưỡng cho các năm sau.  

Bảo dưỡng trong năm đầu tiên thường được tiến hành như sau: 

- Kiểm tra phao và làm sạch các tấm pin mặt trời 6 tháng 1 lần, nếu có sinh vật bám trên 

phao và các thiết bị đo thì cần loại bỏ. 

- Khảo sát dây neo, thân phao và các cảm biến đo 12 tháng 1 lần. 

- Bảo dưỡng các cảm biến đo theo đúng yêu cầu kỹ thuật của từng loại. 

11. THÔNG TIN LIÊN HỆ 

Công ty TNHH Khoa học và Kỹ thuật REECO 

Phòng 109, Nhà A, Khu Công nghệ phần mềm, Đường nội bộ ĐHQG TP.HCM, KP6, Phường Linh 

Trung, Q uận Thủ Đức, TP.HCM 

ĐT: (028) 37246769 - (028) 6272 9404  Fax: (028) 3897 2437  

Email: info@reecotech.com.vn   Website: www.reecotech.com.vn  

 

http://www.reecotech.com.vn/
mailto:info@reecotech.com.vn
mailto:info@reecotech.com.vn
http://www.reecotech.com.vn/


 

REECO Science and Technology Co. LTD., 

Company Registration No.: 0312013290 

Room 109, Building A, VNU-ITP, Quarter 6, Linh 

Trung Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam 70000 

Website: www.reecotech.com.vn  

Tel: +84 8 6272 9404  

Fax: +84 8 3897 2437 

Email: info@reecotech.com.vn  

 

P a g e  | 20 

 

 

 

REAL TIME HYD/MET SYSTEMS  

FOR SAFE PORTS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

October 2018 

  

http://www.reecotech.com.vn/
mailto:info@reecotech.com.vn


 

REECO Science and Technology Co. LTD., 

Company Registration No.: 0312013290 

Room 109, Building A, VNU-ITP, Quarter 6, Linh 

Trung Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam 70000 

Website: www.reecotech.com.vn  

Tel: +84 8 6272 9404  

Fax: +84 8 3897 2437 

Email: info@reecotech.com.vn  

 

P a g e  | 21 

1. INTRODUCTION  

Reecotech is an experienced provider in the field of oceanography, underwater robotics, water 

quality monitoring instrumentations and underwater infrastructure inspection services in Vietnam. 

We are the representative of Aanderaa Data Instruments for Vietnam, Laos and Cambodia markets, 

who is based in Bergen, Norway.  

Founded in the early 1960s by Ivar Aanderaa, the Aanderaa name quickly became synonymous for 

robust and reliable instrument solutions for oceanographic and other environmental measurements. 

Now as part of Xylem, Inc., the Aanderaa reputation for data quality, reliability, and excellent 

customer support continues to serve the global need to have better, smarter, and more robust sensor 

and systems solutions. 

 

2. GENERAL DESCRIPTION  

2.1. HYDROMET STATION AT THE PORT 

The system is designed and built to measure the water level/tide (possible to have a sensor with 

wave and tide), currents and six of the most important weather parameters, which are air 

pressure, temperature, humidity, rainfall, wind speed and direction, and to transmit the data to shore 

real-time. All major products are part of the Xylem Analytics product portfolio: SmartGuard 

datalogger, tide sensor, SeaGuardII DCP and cables are all manufactured in-house, and mounted by 

skilled technicians. Being able to supply the complete solution from one vendor ensures quality and 

accountability for the products functionality.  

 

The system consists of a SmartGuard datalogger capable of storing and distributing recorded data to 

a receiving station via different telemetry solutions such as mobile modems, AIS transponders, 

LAN, Radio and satellite communication.  
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The Vented Tide sensor connects to the datalogger through a vented cable via a compensating unit 

for compensating for atmospheric pressure fluctuations.  

The Vaisala WXT 536 is a weather instruments that provides six of the most important weather 

parameters, which are air pressure, temperature, humidity, rainfall, wind speed and direction 

through various combinations. 

SeaGuardII DCP is a 600kHz frequency profiler with multi-sensor capability for measuring current 

speed & direction in many layers, significant wave height, and a wide range of parameters. 

The datalogger is capable of storing and distributing recorded data to a receiving station via 

different Telemetry solutions. The datalogger is ideal if you at a later stage want to expand the 

system adding extra parameters such as currents, wind and environmental parameters and transmit 

this using a single source of communication for all parameters.  

All data is received by the Aanderaa Real-Time Collector, an application that connects to the 

Aanderaa Real-Time enabled devices, The Real Time Collector can be installed in any server of 

choice, and provides a powerful interface for easy and efficient access to the data from higher level 

applications like display programs, databases etc.  

Configuration and setup of the remote data logger on the water level - weather station can be done 

from the server where the Real-Time Collector is installed. 

Aanderaa GeoView is a web-based display solution for data display. It is part of the Aanderaa Real-

Time Solution. This gives the user vast opportunities for interfacing meteorological, oceanographic, 

or other environmental research equipment in a networked solution giving access to data real-time. 

2.2. MET OCEAN / OCEAN DATA ACQUISITION SYSTEM (ODAS Buoy) 

The MOTUS buoy systems are designed and 

built to measure the wave parameters – wave 

height and direction - as well as currents, 

meteorology and water quality parameters 

and to transmit the data to shore real-time. 

Cables are manufactured in house and mounted 

by skilled technicians. Being able to supply the 

complete solution from one vendor ensures 

quality and accountability for the products 

functionality.  

The system consists of a Tideland SB 138P 

buoy with hull size of 1.75 meter and a solar 

power package with solar panels and batteries. 

The buoy is customized to be a suitable 

platform for the metocean system and will be 

delivered with a lantern and radar reflector. The hull of the buoy is made of UV stabilized 

polyethylene.  

The MOTUS wave direction sensor is a novel new way of measuring wave direction and wave 

height utilizing a 100Hz rapid sampling 9 axis IMU. Its low power design ensures minimal 

requirements for solar power solutions for the buoy.  
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The current profiler sensor is an efficient 600 kHz profiler that measures tilt for each acoustic 

ping ensuring that even with dynamic movements of the current measurements are correct. 

The ZPulse DCS is Doppler Current Sensor (DCS) with ZPulse technology is a rugged, true vector 

averaging sensor for measuring current speed and direction in the sea. The new, fast response 

compass and tilt circuitry has no moving parts achieving excellent performance in unstable areas 

such as in the wave zone close to surface.   

The datalogger is capable of storing and distributing recorded data to a receiving station via 

different Telemetry solutions. A Mobile modem solution has been selected for this project due to 

closeness to shore.  

All data is received by the Aanderaa Real-Time Collector, an application that connects to the 

Aanderaa Real-Time enabled devices, The Real Time Collector can be installed in any server of 

choice, and provides a powerful interface for easy and efficient access to the data from higher level 

applications like display programs, databases etc.  

Configuration and setup of the remote data logger on the buoy can be done from the server where 

the Real-Time Collector is installed. 

 

3. EQUIPMENT 

3.1. EQUIPMENT FOR HYDROMET STATION 

3.1.1.  SMARTGUARD DATALOGGER 

The SmartGuard datalogger is the main module controlling sensor readings and communication 

equipment on the buoy. It also stores data for back-up purposes. 

 The datalogger is in a rugged aluminium box with IP 65 protection. 

 The operating temperature is -40°C to + 60°C 

 Dimension of the data logger is L x W x H 

320 x 217 x 70 (mm). 

 Power 12-30V 

 Sleep current < 1mA @12V 

 Operating current <20mA @12V; depending 

on layout and configuration. 

 Data storage on SD card 2GB 

 OLED display 

 Last dataset can be viewed on the OLED screen 

 The system can run for many years on one 2GB SD card, if necessary SD card can be 

changed easily. 

 Resetting, programming and download measurement via laptop/computer 

 AIS Transmitter can be connected to the datalogger 
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3.1.2.  REAL-TIME COLLECTOR 

The Aanderaa Real-Time Communication System is designed to provide our customers and 

system integrators with powerful and efficient tools for data collection and control of our latest 

generation oceanographic instruments. 

The Aanderaa Real-Time enabled devices like the SmartGuard, and the Aanderaa smart sensors 

form the basis of this system. All Aanderaa Real-time system use XML to carry the information. 

The XML message is transmitted in an envelope that provides information for error detection and 

retransmits mechanisms. 

Aanderaa Real-Time Collector is an application that connects to the Aanderaa Real-Time enabled 

devices. Aanderaa Real-time Collector receives transmitted data and provides a powerful interface 

for easy and efficient access to the data from higher level applications like display programs, 

databases etc. 

3.1.3.  TIDE SENSOR 

Vented Smart sensors from Aanderaa are compact fully integrated sensors for measuring pressure, 

tide or wave conditions, based on measuring the hydrostatic pressure and water temperature in a 

fixed submerged position. The pressure transducer is vented to facilitate automatic correction for 

atmospheric pressure fluctuations. The sensor package consist of: 

 Vented sensor with Thermistor 

 Cable with air pipe 

 Compensating unit 
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3.1.4.  WEATHER TRANSMITTER  

The Vaisala Weather Transmitter WXT530 is a unique series of sensors with parameter 

combinations that allows you to choose what is right for your application. The WXT530 series is 

the flexible, integrated building block for weather applications. The WXT530 series improves your 

grip on weather.  

3.1.5.  SEAGUARDII DCP Doppler Current Profiler 

The SeaGuardII is a smart data hub that combines the SeaGuard electronics with the advanced 

management firmware of Aanderaa SmartGuard data hub. 

SeaGuardII DCP is a 600kHz profiler with multi-sensor capability. By design, it offers increased 

deployment time, optimized configuration flexibility and unique features to cope with demanding 

upper ocean environments. 

Optional parameters are available using Aanderaa range of smart sensors that include temperature, 

pressure, conductivity, oxygen, wave, tide and turbidity. 
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In addition, the SeaGuardII has 4 analog inputs, 2 serial ports with power control and direct 

connection for real time data transmission. 

Velocity profile measurement:  

- Acoustic frequency:  600 kHz  

- Typical profiling range:   

 Broadband: 30-70m  

 Narrowband 35-80m 

- Cell size: 0.5m - 5m  

- Cell overlap: 0-90%  

- Velocity range:  

 Narrowband: 0-500 cm/s – (1000cm/s with max tilt ± 5°)  

 Broadband: 0-400cm/s  

- Velocity accuracy:  0.3cm/s or ±1,5% of reading  

- Velocity resolution:  0.1cm/s  

- Velocity precision: <3,3cm 

- Ping rate: Up to 10Hz (config dependent)  

- Cell positioning:  

 Static (instrument referred)  

 Dynamic (surface referred) 

 Multiple columns: 3 simultaneous columns + Surface cell 

- Max. number of cells: 150 total, 75 for first column, 50 for second and 25 for third  

- Blanking zone: 1m 

Transducers: 

- Number of beams: 4  

- Beam angle: 25° Beam width: 2.5°  

Echo intensity:  

- Dynamic range: > 50dB  

- Resolution: < 0.01dB  

- Precision: < 0.01dB 

Tilt and compass: 

- Type: Internal solid state  
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- Pitch / roll range: ± 90°/± 180° 

- Tilt / Heading accuracy: ± 1.5°/± 3.5°  

- Tilt / Heading resolution: < 0.1° 

Embedded temp sensor: 

- Range: -4- +40°C  

- Resolution 0,001°C  

- Accuracy ± 0,05°C  

- Response Time (63%): <5 sec 

Communication and recording: 

- Data storage: 2GB SD Card /remote download  

- Remote operation:  Device layout; Configuration; Recording start/stop; Status 

monitoring. 

- Available telemetry: Cable, radio modem, GPRS, GOES, Iridium. 

- Configuration and real time data software: Real Time Collector  

- Configuration interface: USB / RS232 / RS422  

- Recording system: Multiple sensors groups with individual recording interval.  

- Recording interval: From 30 sec to 3 hrs 

3.1.6.  TELEMETRY OPTIONS 

3.1.6.1. AIS MANDO 303 

AMEC MANDO-301/-303 is an AIS AtoN (Aids to 

Navigation) equipment that provides accurate and real time 

information to nearby vessels and shore stations. MANDO-301 

is a type 1, and MANDO-303 is a type 3 model. 

The MANDO series prevents collisions by transmitting 

position of a fix or a floating AtoN. It has the ability to transmit 

meteorological and hydrological data with proper additional 

sensors installed. 

3.1.6.2. ROBUSTEL 2G/3G MODEM 

A Rugged serial to cellular gateway with dual SIM offering state- of-

the-art 2G/3G connectivity for SmartGuard and SeaGuardII 

systems. 

5785 is a device for systems providing real-time data in RS-232 

format. 
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3.1.6.3. RADIO 

We offer VHF/UHF radio sets from Satel in systems, before ordering a system we will need a 

frequency confirmation from end user. Clear line of sight is necessary to be able to use radio as the 

main telemetry option. 

3.1.7.  POWER SYSTEM 

We can deliver different solar power packages if land power is not available. 

 

3.2. BUOY EQUIPMENT 

3.2.1. BUOY 

The buoy platform proposed is the rugged, lightweight Tideland 

SB 138P, customized for carrying metocean equipment. This buoy 

has a long track-record as both a navigational buoy and a buoy 

carrying advanced instrumentation. 

 Rugged, lightweight buoy according to IALA guidelines. 

 Access to all equipment is through a service door, located 

on the side of the buoy. 

 Size: Diameter: 1750 mm 

 Focal plane height: 2900 mm 

 Draft: 751 mm 

 Freeboard: 305 mm 

 Submergence 24,7 kg / cm Maximum mooring load 636 kg 

 Air weight: 454 kg including two 38mm shackles 

 Radar range 3-4 NM 

 Surface colour as specified by customer 

3.2.2. SMARTGUARD DATALOGGER 
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The SmartGuard datalogger is the main module controlling sensor readings and communication 

equipment on the buoy. It also stores data for back-

up purposes. 

 The datalogger is in a rugged aluminium box 

with IP 65 protection. 

 The operating temperature is -40°C to + 60°C 

 Dimension of the data logger is L x W x H 

320 x 217 x 70 (mm). 

 ower 12-30V 

 Sleep current < 1mA @12V 

 Operating current <20mA @12V; depending on layout and configuration. 

 Data storage on SD card 2GB 

 OLED display 

 Last dataset can be viewed on the OLED screen 

 The system can run for many years on one 2GB SD card, if necessary SD card can be 

changed easily. 

 Resetting, programming and download measurement via laptop/computer 

 AIS Transmitter can be connected to the datalogger 

3.2.3. REAL-TIME COLLECTOR 

The Aanderaa Real-Time Communication System is designed to provide our customers and system 

integrators with powerful and efficient tools for data collection and control of our latest generation 

oceanographic instruments. 

The Aanderaa Real-Time enabled devices like the SmartGuard, and the Aanderaa smart sensors 

form the basis of this system. All Aanderaa Real-time system use XML to carry the information. 

The XML message is transmitted in an envelope that provides information for error detection and 

retransmits mechanisms. 

Aanderaa Real-Time Collector is an application that connects to the Aanderaa Real-Time enabled 

devices. Aanderaa Real-time Collector receives transmitted data and provides a powerful interface 

for easy and efficient access to the data from higher level applications like display programs, 

databases etc. 
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3.2.4. LANTERN AND RADAR REFLECTOR 

The lantern is fitted to ensure the buoy is visible for vessels in 

the area to avoid collision. The selected lantern is a self-

contained version with its own solar cell and battery package 

that will run independently of the remainder of the system to 

ensure redundancy. 

SolaMax-65T Technical Details: 

Voltage: 12VDC 

Colours: Red, green, yellow, white (blue upon special request) 

Visibility: 360° horizon (omnidirectional) 

Vertical Divergence: 5°, 10°, 20° or 30° degrees at 50%; ± 1 degree 

Control: Via IR programmer 

Monitor: Options of GSM, Satellite or AIS 

Flash Codes: Up to 256 codes, field selectable or via communication link 

Synchronisation: GPS or hardwire options 

Solar Panels: Standard 4 x 4.2W, “T” model 4 x 8.5W 

Battery Capacity: - Standard 12Ah or 18Ah Sealed Lead Acid 

Battery Capacity: - “T” model “T” model 30Ah or 50Ah Sealed Lead Acid 

Operating Temperature: -40°C to +70°C 
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Size: - Standard 275mm (10.8in) wide x 315mm (12.4in) high 

Size: - “T” model 275mm (10.8in) wide x 448mm (17.6in) high 

Battery Type: Lithium Ion Phosphate (LiO) or Lead Acid 

Weight: - Standard Standard with 12Ah 7.8kg (17.1lb), with 18Ah 9.5kg 

Weight: - “T” model “T” model with 30Ah 15.7kg (34.5lb), with 50Ah 20.2kg 

Mounting: 12 x 16mm (0.63in) x 25mm (0.98in) slots on 200mm 

IP Rating: IP 66 and IP 68 

A radar reflector will also be fitted on the buoy to ensure visibility on radar.  

3.2.5. DIRECTIONAL WAVE MODULE 

The directional wave sensor from Aanderaa is an accurate wave sensor specifically designed for use 

with the SB 138P buoy. Itwill be installed inside the buoy to give 

zero-crossing statistics, directional and non- directional wave spectra. Processing is done on board 

the buoy. 

The MOTUS wave sensor provides the following advantages: 

 Ability to measure accurate wave characteristics with the flexibility of a Met Ocean (ODAS) 

buoy 

 High sampling rate and mechanical dampening, ensuring low noise 

 Compensation for buoy wave response, off center placement of sensor and payloads by 

configurable settings 

 Distinguish direction of swells and wind driven waves The sensor outputs all required 

parameters directly 

• Wave Height Hm0 

• Wave Peak Direction 

• Wave Peak Direction Swell 

• Wave Mean Direction 

• Wave Peak Direction Wind 

• Wave Peak Period 

• Wave Peak Period Swell 

• Wave Peak Period Wind 

• Wave Height Swell Hm0 
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• Wave Height Wind Hm0 

• Mean Spreading Angle 

• First Order Spread 

• Long Crestedness Parameter 

• Directional spectra and Fourier coefficients 

MOTUS specification 

 

 

Specification 

Wave Height Range 30 m 

Resolution < 0.001 m 

Accuracy <±0.05m 

or 1 % of reading 

Wave period Range 1.42s-33 s 

Resolution < 0.05 s 

Accuracy < 1% 

Wave direction Range 0 to 360 ° 

Resolution < 0.5 ° 

Accuracy < 2 ° 

Integration period 5 – 60 minutes 
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MOTUS correlations: Full function metocean wave buoy correlates well with dedicated ball- 

shaped wave buoys 

3.2.6. EXTERNAL COMPASS CORRECTION 

In order to avoid potential magnetic disturbance from the mooring on 

the current profiler under the buoy, an external compass correction 

will be included in the buoy. This consists of a compass positioned in 

the mast that automatically corrects the direction of the current 

profiler by providing data through the SmartGuard datalogger to the 

DCPS under the buoy. 

The benefit of this is that the movement of the chains under the buoy 

will have no effect on the accuracy of the current measurements. 

3.2.7. CURRENT PROFILER SENSOR 

The Doppler Current Profiler Sensor from Aanderaa is optimized for measuring currents in 

dynamic, moving environments. It features rapid tilt compensation to compensate for the 

movements of the buoy. It is a low power device that can be configured to measure the currents in a 

configurable number of levels below the buoy. 

The sensor features an additional transducer that is used to compensate out any mooring 

interference during the recording interval. In this manner, correct currents are measured, even if the 

mooring gets in the way of the acoustics during its measurements. 
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3.2.8. DCS WITH ZPULSE TECHNOLOGY 

The Aanderaa Doppler Current Sensor is based on the backscatter acoustic Doppler principle. The 

Aanderaa Doppler Current Sensor is a rugged, true vector averaging sensor for measuring current 

speed and direction in the sea. The sensor has built-in compass and tilt sensor and may also output 

sea temperature. The speed range is 0 to 300 cm/s. Low current drain and flexible sampling 

schemes. 

ZPulse DCS New multi-frequency Doppler Current Sensor (DCS) with ZPulse technology achieves 

better performance using only half the power than previous models. 

The new, fast response compass and tilt circuitry has no moving parts achieving excellent 

performance in unstable areas such as in the wave zone close to surface. 

 Current Speed: (Vector averaged) Range: 0 – 300 cm/s 

 Resolution: 0.1 mm/s 

 Mean Accuracy: ±0.15 cm/s Relative: ± 1% of reading 

 Statistic precision (std): 0.3cm/s (ZPulse mode), 

 0.45 cm/s1 Current Direction: 

 Range: 0 – 360° magnetic 

 Resolution: 0.01° 
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 Accuracy: ±5° for 0-15° tilt 

 ±7.5° for 15-35° tilt 

 Temperature (only 4830/4830R/4930/4930R): Range: -5°C to +40°C 

 Resolution: 0.01°C Accuracy: 

0.1°C Settling Time(63%): 30s 

Tilt Circuitry: 

 Range: 0-35° 

 Resolution: 0.01° 

 Accuracy: ±1.5° Compass 

Circuitry: Resolution: 0.01° 

 Accuracy: ±3° Acoustics: 

 Frequency: 1.9 to 2.0 MHz Power: 25 Watts in 1ms pulses Beam angle (main lobe): 2° 

3.2.9. TELEMETRY OPTIONS 

3.2.9.1. AIS MANDO 303 

AMEC MANDO-301/-303 is an AIS AtoN (Aids to Navigation) equipment that provides accurate 

and real time information to nearby vessels and shore stations. MANDO-301 is a type 1, and 

MANDO-303 is a type 3 model. 

The MANDO series prevents collisions by transmitting position of a fix or a floating AtoN. It has 

the ability to transmit meteorological and hydrological data with proper additional sensors installed. 

3.2.9.2. ROBUSTEL 2G/3G MODEM 

A Rugged serial to cellular gateway with dual SIM offering state-of-the-art 2G/3G connectivity for 

SmartGuard and SeaGuardII systems. 

5785 is a device for systems providing real-time data in RS-232 format. 

3.2.9.3. RADIO 

We offer VHF/UHF radio sets from Satel in systems, before ordering a system we will need a 

frequency confirmation from end user. Clear line of sight is necessary to be able to use radio as the 

main telemetry option. 

3.2.10. POWER SYSTEM 

 Solar Panels and batteries: Power Pack, 4x41W Solar Panels. 

 Mounting plate for solar panels 
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 Brackets for solar panels 

 Bolts, nuts & washers 

 Cable glands 

 Nut for cable glands 

 Solar panel cable protections 

 2 x 12V 115Ah battery 

 Cable assembly for battery connection to charger 

 Fuses 

 Standard charger unit. 12-14,4V output. 

 IP box 

 Mounting plate 

 Cable glands 

 Goretex ventilation valve 

 Nuts for cable glands 

 Cell protectors 

 Battery controller/charger 

 Main switch 

 Cable assembly Internal 

 Cable assembly for datalogger connection 

3.2.11. MOORING 

The proposed mooring is designed to allow the buoy to move and capture the wave height and 

direction with optiomal accuracy. 
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4. SYSTEMS AND EQUIPMENT MANUALS 

Electronic manuals, printed on request 

5.  PACKAGE AND HANDLING, TIME AND PLACE OF DELIVERY 

Package and handling: 

The equipment, including all its components will be packed to withstand heavy use and 

corrosive environment for international shipments. 

Delivery: 

- Delivery time 8-12 weeks 

- Delivery terms: EXW, Bergen, Norway (other locations available on request) 

- Inspection: On delivery all equipment and manuals will be ready for inspection. 

6.  FACTORY ACCEPTANCE TEST 

Factory acceptance test can be performed on request 

Typically, a test includes the below and results in a Factor Acceptance Test document. 

- System assembly, communication and software 

- Mechanical checks 

- Functional checks w/ Two test run 
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7.  INSTALLATION / COMMISSIONING SERVICES 

Aanderaa can provide commissioning and installation assistance in a number of places 

worldwide either directly or through the Xylem Regional Integration Centers, please 

contact us for price on assistance. 

8.  TRAINING 

Aanderaa can provide training in a number of places worldwide either directly or 

through the Xylem Regional Integration Centres, please contact us for price of training. 

A typical training may consist of the following: 

- SmartGuard Datalogger, Current profilers, Directional Wave sensor, Met sensors 

training 

- Real-Time Collector configuration tool 

- Maintenance for sensors (based on each specific system) and buoy operations 

- Real-time Collector 

9.  WARRANTY 

12 months warranty after delivery. Warranty certificate will be issued and delivered with 

the equipment. 

A service agreement can be setup prior to deployment to extend the warranty of the 

complete system. 

10.  MAINTENANCE 

In the first year Aanderaa recommends frequent service intervals to monitor the mooring 

and the biofouling on the buoy and to base a service schedule on the findings from these 

inspections. 

Typical a first-year service might look like this: 

- Inspection of buoy including cleaning of solar panels every 6 months, if heavy bio 

fouling cleaning of hull as well. 

- Inspection of mooring and hull, sensors etc each 12 months 

- Maintenance of sensors as specified for each sensor. 

11. CONTACT INFORMATION 

Company Providing This Proposal: 

Reeco Tech Co., Ltd 

Room 109, Building A, VNU-ITP, Quarter 6, Linh Trung Ward, Ho Chi Minh City, Viet Nam 

Tel: (028) 37246769 - (028) 6272 9404  Fax: (028) 3897 2437  

Email: info@reecotech.com.vn   Website: www.reecotech.com.vn  

http://www.reecotech.com.vn/
mailto:info@reecotech.com.vn
mailto:info@reecotech.com.vn
http://www.reecotech.com.vn/

