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Especificações 

Controlador inteligente de Válvulas Redutoras de Pressão com saída de pressão 

modulada, em função do tempo e/ou de caudal 

 

PEGASUS® + GPRS 

Aplicações 

 Controlo modulado da pressão de saída da Válvula 

Redutora: pressões máximas e mínimas 

predeterminadas mecanicamente. Nestes limites, o 

controlador eletrónico Pegasus ajusta 

proporcionalmente a saída para criar os perfis de 

pressão desejados. 

 

 Os perfis de pressão de saída podem definir-se em 

função do tempo e/ou do caudal. É possível 

estabelecer perfis de pressão diferenciados para 

cada dia ou diário/fim-de-semana. 

 Registo de dados de caudal e pressões a montante e a jusante da válvula. 

 

 Transmissão de dados por GPRS. 

Sinais de entrada 
  
  
  
Sinais de saída 
  
  
  
Caraterísticas de controlo 
  
  
  
  
Registo de dados 
  
  
  
  
  
  
Alimentação 
  
  
  
Comunicações 
  
  
  
  
Caraterísticas físicas 
  

-  1 canal de Caudal: entrada digital, tipo REED ou impulso livre de tensão (frequência  máxima 128 Hz) 
    2 canais de Pressão:  transdutores internos de pressão de alcance  0 a 5 bar,  0 a 10 bar,  0 a 15 bar 
   e 0 a 20 bar 
  
O mecanismo de controlo de pressões: 
 - 2 válvulas solenoides de 3 vias de impulsos 
 - 1 válvula solenoide de 3 vias de contato 
  
- Controlo baseado em Tempo/Caudal 
- Relógio em tempo real, formato 24 h. 
- Mudança automática de hora de Verão a hora de Inverno e vice-versa 
- Funcionamento em modo falha, antes da ausência de impulsos de entrada 
  
- Capacidade para 49.152 leituras. Memória cíclica ou de bloqueio 
- Registo secundário com capacidade para 8.192 leituras (17 horas com 4 canais com intervalo de registo de 

30 sg.) 
- Intervalo de registo programável: de 1 sg. a 1 hora 
- Modos de registo por contagem e por evento 
- Sistema de criação e envio de alarmes (apenas na versão com modem) 
  
- Bateria de lítio com autonomía mínima de 5 anos, em condições normais de trabalho 
- Bateria sustituível ao fim da sua vida útil 
- Transdutores de pressão internos alimentados pela bateria do registador 
  
- GPRS  
- Interface RS232 para programação/interrogação com PC ou com terminal portátil de leitura (TPL) a 19.200 

b.p.s. 
-  Software de programação, transmissão e análise de dados (ficheiros manuais e históricos do lugar) 
  
- Carcaça em aluminio com proteção IP68,  pressurizado e totalmente submersível 
- Dimensões:  250 x 175 x 90 mm. 
- Peso: 3 Kg. 
- Temperatura de trabalho: -10ºC a +70ºC 
  


