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Equipamentos de telegestão modulares  

Sistemas de 
telecontrolo e 
telegestão 

Os sistemas de Telecontrolo constituem uma 

ferramenta muito eficaz para melhorar o controlo 

das instalações de captação, tratamento, 

armazenamento e distribuição de água potável e de 

rega, assim como o controlo da rede de 

saneamento, bombeamento e depuração das águas 

residuais. Estes sistemas permitem: 
 

-  Automatizar instalações 

-  Transmitir alarmes  

-  Consultar à distância o valor e evolução das 

variáveis da instalação 

-  Efetuar comandos e regulações à distância 
 

Vantagens do Telecontrolo 
 

-  Maior rentabilidade dos recursos 

-  Melhor gestão técnica e económica 

-  Melhor qualidade do serviço prestado 

-  Melhores condições de trabalho 

 

 

 Características gerais 
 

-  Sistema de alimentação ininterrupta:  SAI ou UPS incorporado 

-   Caixa:      PVC UL94-10 

          Fixação em carril DIN 

          Dimensões: 95 x 70 x 140 mm 

          Peso: 150 gr. 

-   Temperatura de trabalho:   0 a 55º C    

-   Tensão de alimentação:   230V c.a., 24V c.c., 12V c.a./c.c. 

-   Ligações:      Por placa desconetável 

          2 terminais por canal 

-   Sinalização de estado:    Indicadores luminosos:  

          funcionamento, alarme, telefone, 

          ligações e E/S 

Componentes de um sistema de telecontrolo 

Inovação ao serviço da água 

Captadores e instrumentação de campo 
 

Captam as variáveis da instalação (nível, cloro, falha da bomba...) e as 

convertem em sinais eléctricos 
 

Estações remotas 
 

-  Recebem, armazenam e transmitem ao posto de controlo a informação 

recolhida pelos captadores 

-  Realizam automatismos locais e entre remotas 

-  Geram e transmitem alarmes 
 

Posto de controlo 
 

-  Recebem, processam, armazenam e visualizam os dados em forma de 

curvas, relatórios e sinóticos das diversas estações. 

-  Enviam ordens e pontos de ajuste ás remotas. 

-  Transmitem alarmes por síntese vocal, SMS, e-mail... 

i-RIO - XFLOW 

GPRS 

4G 

GSM 
SMS 



 

 

 

 

 

Telecontrolo industrial via Internet 

Exploração dos dados pelo supervisor  KERWIN  ou por 

Internet com KERWEB 

 

Os dados transmitidos pelas i-RIO concentram-se num posto 

central equipado com um supervisor KERWIN. As medições são 

apresentadas em formato de folha de cálculo, de gráficos, e os 

eventos em formato de históricos com data e hora. O KERWEB, 

instalado em conjunto com o KERWIN no posto central, permite  

dispor de todos  os dados do KERWIN  desde qualquer posto 

dotado de um navegador, PC, PDA, Móvel WAP… 

 

 

 

 

O XFLOW garante a ligação entre o sistema de controlo e comando 

dos equipamentos e os sistemas de informação Internet/Intranet, 

permitindo: 
 

Uma visão global e partilhada das instalações para os integrantes 

dos distintos serviços da empresa: técnicos de manutenção, 

engenheiros comerciais, responsáveis de logística, administradores, 

etc... 
 

Uma simplificação dos sistemas de telegestão e supervisão  

mediante ferramentas de navegação por Internet e correio 

electrónico. 
 

Uma melhor avaliação dos dados de telegestão (alarmas, 

medidas, contadores, etc...), devido à sua integração natural no 

sistema da empresa. 
 

Além de oferecer todos os recursos das soluções tradicionais de 

telegestão, o XFLOW põe ao seu dispor o acesso à Internet e um 

poderoso programa de desenvolvimento de automatismos. 
 

O XFLOW é compatível com todos os equipamentos NAPAC, assim 

como a maioria de autómatas e PCs industriais, etc... 

proporcionando uma grande flexibilidade e independência e 

protegendo os investimentos já realizados. 

Inovação ao serviço da água 

Teleleitura de contadores 

XFLOW 
 

O programa XFLOW é hoje o resultado de 

mais de 15 anos de experiência na área do 

Telecontrolo. 

Com mais de 35.000 instalações realizadas 

traz uma nova dimensão aos projetos de 

exploração de instalações técnicas remotas. 

Da indústria para o 
mundo da Internet 
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Acesso à distância 
por Internet 

Posto central 
Kerwin-Kerweb 

SMARTLOG 

 Processador ARM920 32 bits, 180 MHz 

 Memória de programa Flash 8 MB 

 Memória SRAM : 1 MB  

 Configuração e Históricos guardados em SRAM, SD 

o CF   

 2 ligações RS232/RS485 multiprotocolo 115200 bps 

 Carregamento da configuração por  COM1 (ligação 

local) ou à distância e por ETHERNET 

 Dimensões : 60 x 136 mm 

 Servidor Web integrado 

 Pedido de utilizador 

 Pedido de palavra passe 

 Introdução de IP  

 Varáveis : 2.000 

 Periféricos (placas de entradas-saídas)  : 200 

Características lógicas/ Eléctricas CPU i-RIO Phenix 

 50 ficheiros de registo de tipo alarme / evento / medições / 

chamadas em saída e em entrada.  

 Alarmes : 500 (níveis, mudança de estado...) 

 Alerta : 250 n° de telefone repartidos em 256 procedimentos 

 Utilizadores : 128 utilizadores associados a 4 perfis (administrador, 

configurador, explorador, visitante) 

 Suportes de chamadas : ETHERNET, RTC, SMS, GSM, GPRS, 4G, 

fax, email… 

 Programação horária : até 500 programas semanais e anuais 

 Software de exploração: Navegador Internet, PDA, KERVISU ou 

supervisor KERWIN. 

 Dispositivos de controlo e comando: Jbus/Modbus, MBus, TCP/IP, 

Hart, GE Fanuc, Allen Bradley, Invensys, Landis&Staefa, 

Rosemount, Schneider, Siemens, Yokogawa, Instromet, etc... 

 Incorpora leds indicadores de atividade. 



 

 
 

 

 

Tratamento de alarmes 
 

Após a deteção de um alarme proveniente de um centro, o 

Kerwin alerta de diversas formas: aviso sonoro, mensagem em 

ecrã, mensagem vocal, etc. Se necessário, é possível ativar um 

alerta para um operador específico, de acordo com um 

calendário de alertas definido no principio do ano e com o 

suporte apropiado: radiomensagem, telemóvel , impressora, e-

mail, etc. Num abrir e fechar de olhos estará informado sobre a 

lista de avarias ativas e terá ao dispor relatórios graças aos 

tratamentos estatísticos dos módulos Kerwin. 
 

Folha de cálculo 
 

A folha de cálculo e o visor de gráficos em 3D integrados Kerwin 

permitem compor livremente os seus ecrãs de exploração, com 

os dados de um ou vários centros, para levantamentos diários, 

balanços,  comparações etc. 

O seu utilitario de fórmulas de cálculo permite incluir na sua 

folha de cálculo informações elaboradas a partir de dados brutos 

de aquisição (valores médios, mínimos, máximos, ratios, 

custos…) sem necessidade de programas externos. Calculados e 

atualizados automáticamente a partir dos últimos dados 

transmitidos pelos seus centros telecontrolados, estes balanços e 

análises técnicas e económicas são uma mais-valia 

importantissima na sua gestão. 
 

Administrador de tarefas 
 

Com o módulo administrador de tarefas do Kerwin, as cópias de 

segurança indispensáveis da sua base de dados, os comandos 

das suas instalações e as edições periódicas de relatórios e 

gráficos na impressora ou fax, são realizadas sempre a tempo, 

sem risco de esquecimento ou erro de manipulação. É 

necessário apenas programar estas ações indicando data, hora e 

periodicidade. O Kerwin realizará automáticamente estas ações 

em segurança e no momento indicado. Assim, as tarefas de 

exploração,periódicas, ou aquelas pontuais mas indispensáveis, 

deixam de ser uma preocupação. 
 

Servidor web Kerweb 

 

É uma aplicação que em conjunto com o Kerwin permite 

consultar a base de dados deste a partir de outros 

computadores com um modem ou uma ligação a internet. É  

possível visualizar sinópticos, consultar relatórios, visualizar 

gráficos, etc. 

Inovação ao serviço da água 

- Servidor vocal 

-  Diário de síntese 

-  Autoconfiguração dos centros 

-  Servidor http (Internet, Intranet) 

-  Mapas dos centros telecontrolados 

-  Alertas em radiomensagens, GSM, e

-mail, ... 

-  Gestão automática de alertas 

conforme calendário 

-  Tratamento de eventos (alarmes e 

sinais) 

-  Administrador de tarefas em 

gráficos e folhas de cálculo 

-  Recolha de históricos 

personalizados e configuráveis 

-  Apresentação de dados de 

telegestão 

-  Receção automática de alarmes 

-  Transmissão de dados automática 

Scada de telecontrolo e telegestão 

Kerwin, Kerweb 

Sinópticos animados 
 

O animador de sinópticos integrado no  

Kerwin permite controlar os seus equipamentos em vistas reais, 

como simples consulta ou para efetuar ações de comando e 

ajuste. 

Pode criar as suas imagens a partir de cualquer software de 

desenho ou de fotografias digitalizadas, tudo isso sem parar o 

funcionamento do Kerwin. 

 

 

Apresentação gráfica dos dados 
 

Os dados das medições transmitidos automáticamente ao Kerwin 

pelas unidades locais são arquivados em ficheiros históricos para 

efetuar tratamentos ou simplesmente representar a sua evolução 

no tempo. 

Para realizar esta tarefa, o Kerwin põe ao seu dispor uma potente 

ferramenta de análise dos dados e periódos escolhidos, com 

diversas funções interativas: alteração dinâmica dos pontos, 


