
IPARI FOLYAMATOK FELÜGYELETE AZ INTERNETEN KERESZTÜL 

 
Már Magyarországon is bizonyított az amerikai Walchem cég WebMaster One harmadik készüléke, a 
WIND (Webmaster Industrial Water Controller). A neve vízminőséggel kapcsolatos technológiákra utal, 
de bármilyen más ipari területen használható. 
 
A WIND egy készülék, mely egyszerre tölti be egy mérőműszer, szabályozó, adatgyűjtő és webszerver 
funkcióját- üzembe helyezése és működtetése nagyon egyszerű, bárki által elvégezhető. 
 
Mint multifunkcionális mérőműszer, közvetlenül képes legfeljebb 4 (pH, elektródás és elektróda nélküli 
vezetőképesség, redox, hőmérséklet, szabad klórtartalom, klórdioxid, ózon, perecetsav) mérőszondát, 
valamint szint, mennyiség stb. nyolc, 4-20 mA-es jeladóját, ezen felül kilenc digitális jelet fogadni.  
 
A WIND, mint szabályozó, a mért 21 (max.) jel alapján be tud avatkozni a folyamatokba, ehhez nyolc 
digitális és négy analóg kimentettel rendelkezik. 
 
A WIND, mint adatgyűjtő folyamatosan gyűjti az adatokat. Beállítható a mért paraméterek listája, a 
mérési időszak hossza, a gyakoriságot a memória alapján a műszer számolja. Az adatok 
automatikusan és kézi úton letölthetők táblázatkezelőkben feldolgozhatók. 
 
A WIND beépített webszervert tartalmaz, így USB csatlakozón, modemen vagy Ethernet hálózaton 
keresztül is elérhető. A webes felületen — megfelelő jogosultság birtokában — minden paraméter 
megtekinthető, illetve módosítható. A mérési eredmények grafikonon megjeleníthetők, letölthetők, 
naplózhatók. 
 
A WIND, mint felügyelő, veszély vagy hiba észlelésekor e-mail-ben vagy SMS-ben riasztja a 
kezelő(ke)t. Több mérőhely esetén a készülékek helyi hálózatba is szervezhetők, ilyenkor egyik a 
mestergép, a többi (maximálisan 16) a szolga szerepét tölti be. E felépítés modemes internetkapcsolat 
használatakor előnyős. Ilyenkor beépített modem segítségével, telefonvonalon keresztül 
csatlakoztatható a WebMaster a világhálóra. A Shoulder Tap szabadalmaztatott eljárás gondoskodik 
arról, hogy ne legyünk állandó, on-line kapcsolatban a világhálóval. A készülék csak akkor csatlakozik, 
ha adatot kell szolgáltatnia (gyűjtött adatok, riasztás), vagy bármikor „felébreszthető”, ha az 
üzemeltető a folyamatot módosítani vagy ellenőrizni kívánja. 
 
A WIND működtetéséhez nincs szükség programokra, bármely távoli gépről elérhető, jogosultság 
esetén be lehet avatkozni a felügyelt technológiába. A műszer bekötése után azonnal üzemképes, a 
finom hangolásokat, paraméterek beállítását távolról végezhetjük.  
 
A WIND egyszerűsített változata a WEBALERT, mely teljesen hasonlóan működik, de csak hat-hat 
analóg és digitális bemenete van, kimenetekkel, szenzor bemenetekel nem rendelkezik. 
 
A WIND rendszer - a világon az elsők között – több ipari létesítményben működik. 
Tanuszoda - Ibrány (3db), , Csitáry uszoda – Székesfehérvár, Unilever, Nestlé 
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