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Especificações técnicas 

Vantagens 

Grande capacidade de armazenamento 

Excecional robustez 

Totalmente submersível, IP68 

Grande autonomia, (mais de 5 anos) 

Sensor de pressão interno autoalimentado 

Comunicação de dados com agenda eletrónica PDA 

Recolha de dados de caudal e/ou pressão para calibração de modelos matemáticos 

Controlo de fugas por setores 

Registo de caudais 

Dimensionamento de contadores de uso industrial e doméstico 

Aplicaçoes 

 

Sinais de entrada - Digital: Tipo REED ou impulso livre de tensão e coletor aberto   

   (frequência máxima 64 Hz) 
- Analógica: 4 - 20 mA 

- Pressão: Sensor interno de pressão de alcance 0 a 5 bar, 0 a 10  
   bar, 0 a 15 bar e 0 a 20 bar 

Registo de dados - Capacidade para 16.000 leituras 

- Intervalo de registo programável de 1 seg. a 60 minutos 
- Armazenamento continuo-cíclico de dados 

- Modo de registo: por contagem ou por tempo 

Comunicação - Interface RS232 por infravermelhos para programação/interrogação      

com PC ou com agenda electrónica PDA a 9.600 b.p.s. 
- Software de análise de dados (ficheiros manuais e históricos do  

   lugar) em ambiente Windows en português 

Alimentação - Bateria de lítio com autonomia mínima de 5 anos 

- Bateria substituível no fim de vida útil 
- Sensor de pressão interno alimentado pela bateria do registador 

Caraterísticas físicas - Invólucro de alumínio com proteção IP68, totalmente submersível 

- Dimensões: 220mm x 110mm x 45mm. 
- Peso: 0,5 Kg. 

- Temperatura de trabalho: -10ºC até + 50ºC 

Display de visualização - Display LCD de 5 digitos 

- Visualização dos valores instantâneos de caudal e pressão 
- Visualização do volume total acumulado (12 dígitos) 

- Introdução da leitura do volume acumulado no contador 


