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Especificaciones técnicas 

Características 

Plataforma SMART para disponibilizar a informação a um 

SCADA ou software supervisor de nível superior, assim 

como integração com aplicações APP para SMARTPHONE 

ou TABLETS 
 

Totalmente integrável na arquitetura dos sistemas IT do 

utilizador 
 

Serviço WEB de visualização de dados disponível 
 

Programação remota do equipamento sem necessidade de 

visitas em campo 
 

Dispositivo atualizável de forma remota, sem necessidade 

de visitas em campo 
 

Controlo de caudal num setor ou subsetor para avaliar o 

consumo, as fugas e o funcionamento da rede 
 

Alarmes de caudal alto, caudal baixo ou perfil de consumo 
 

Totalmente submersível IP68, com exterior ABS de alta 

resistência. 

 

O Smartlog é um registador de dados altamente avançado e versátil que pode ser 

fornecido com 2 entradas digitais para caudalímetros e contadores 

Sinais de entrada - 1 ou 2 entradas digitais de caudal  
- Entrada que admite até 64 impulsos por segundo  

Registo de dados - Intervalos de registo e amostragem flexíveis de 1 minuto até 24 horas (modo normal de registo) 
- Programável para registo cíclico ou para um período de tempo determinado 
- Memoria com capacidade superior a 179.000 leituras 

Comunicações - Com PC: USB 2.0 com emulação porta COM. Possibilidade de atualização de firmware via USB 
- Com GSM/GPRS: GPRS UDP. Configuração remota via GPRS. Atualização de firmware via GPRS 

Alimentação - Bateria de lítio interna substituível com autonomia superior a 4 anos segundo configuração standard 
- Bateria externa para envios extensos (opcional para envio de dados cada 15 minutos) 

Alarmes - Alarmes por limite máximo e/ou mínimo 
- Alarmes por perfil de consumo ao longo do tempo 
- Até 4 destinatários diferentes 

Características físicas - Exterior ABS de alta resistência. 
- Dimensões: 116 x 111 x 85 mm 
- Peso: 570 g 
- Grau de proteção: IP68 
- Temperatura de funcionamento: -20 a +70 ° C 
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