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Visualização de dados 

A base de dados SQL Server integrada na 

aplicação, faz parte de uma arquitetura de 

processos e desenhos adaptáveis às 

necessidades corporativas, o que garante 

a  s e g u r a n ç a ,  i n t e g r i d a d e  e 

confidencialidade dos dados graças a um 

acesso hierárquico mediante senhas de 

acesso e backup automático da base de 

dados. 

TTSQL VIEWER é uma aplicação avançada “Web Data Manager” baseada numa robusta base de 

dados com funcionalidades específicas, que permite uma gestão integral à distância dos 

dispositivos remotos instalados nos sistemas de abastecimento e saneamento. 

 

Geolocalização 

em mapa 

 

Estado  
frota 

Em resumo 

Janela inicial de visualização direta do estado dos 

equipamentos na conta, com geolocalização em 

mapa e ícones personalizados para cada tipo de 

equipamento. 

Gráficos 

Visua l i zação de múl t ip las 

c u r v a s  s i mu l t â nea s  c o m 

período de dados selecionável, 

função e escala automática 

com opção de ajuste manual 

para cada curva. Dados cursor 

e resumo de dados (max, med, 

m i n ,  v o l u m e  e  l e i t u r a 

contador) .  Expor tação de 

dados direta em formato CSV. 

 

Regulação 
pressões Envolvente 

pressão Transitório 
pressão 

Gestão de alarmes 

MODELO, FIRMWARE, Nº DE SÉRIE, 

TELEFONE, HORA ÚLTIMA CHAMADAS, 

COBERTURA, NÍVEL DE BANDA E ALIAS. 

Tabela resumo de cada equipamento 

com exportação CSV. 

APP 

Histórico de alarmes por tipo com filtro de seleção, 

exportação para ficheiro CSV e validação. 

HISTÓRICO DE ALARMES 

Aplicação para Smartphone com visualização do estado da 

frota, lista de equipamentos sem comunicar e novos e acesso 

ao TTSQL Viewer. 

Alta de equipamentos com captura de coordenadas e envio 

de dados de instalação ao servidor. 

APP 

Configuração remota de alarmes nos 

registadores e no sistema TTSQL, 

com função de envio de emails ou 

SMS a telemóvel 

CONFIGURAÇÃO DE ALARMES 

Registadores 

- Limiares 

- CMN 

- Taxa de câmbio 

- Falha contador 

Sistema  

- Dias sem comunicar 

- Bateria 

- Aviso de transitório 

- Aviso de alivio 
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Configuração remota de equipamentos 

Módulo de configuração remota dos registadores,  

mediante modelos intuitivos personalizadas para 

cada t ipo de equipamento com registo de 

configurações enviadas. 

Ferramentas de setorização 

Ferramenta para a exploração de setores hidráulicos que incluem módulo de geração de relatórios (volume horário, volume diário, 

CMN e rendimento), envio de relatórios automáticos por email e módulo de dimensionamento de contadores com função volumes 

entre períodos e contador. 

Exportação automática de dados 

O TTSQL Viewer dispõe de múltiplas alternativas mais comuns de exportação de dados, que atendam às necessidades de integração 

dos dados registados nas soluções corporativas. 

Módulo de 
funções 

Relatório de 
volumes 

Dimensiona-
mento 

contadores 

Criação de funções (volume, volume diário, CMN e 

rendimento) mediante seleção de canais e operador 

matemático. 

Listagem automática de todos os canais de 

caudal com seleção de volumes entre 

períodos e função leitura de contador 

(introdução da leitura real do contador com 

data e hora). 

Módulo de dimensionamento de contadores, com 

seleção do modelo de contador segundo normativa e 

representação gráfica da distribuição de volumes 

Aplicação configurável de geração automática de 

ficheiros CSV com correspondência entre o canal de 

dados e o TAG da variável de destino. Compatível com 

IAS, Historian, Stark, e outros standard. 

Acesso direto à BD SQL para a extração dos dados brutos 

registados assim como os dados calculados pela aplicação. SQL Query 

TTEXPORT 

Interface optimizado para a conexão direta entre a 

alicação TTSQL e as necessidades de importação de 

terceiros. 

API 

Standard gratuito integrado tipo DA com cadência de 

tempo configurável. 

OPC 

TTEXPORT 

- Cadência de envio 

- Opção de formato 

- Seleção de variáveis 

- Destino de dados 

Configuração remota 

- Intervalo de registo 

- Ajuste de canais 

- Alarmes 

- Específicas de acordo com o 
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Módulos de aplicações específicas incluídas 

Cloro 

Localização de fugas de água PERMANET® 

Histórico 30 dias 

 entre datas 

Selecionadas 

Caudal e descargas em colectores SONICSENS® 

Medição de cloro em rede ATHENEA 

Gráfico 

- Nível colector 

- Altura descarga 

- Nível descarga 

- Caudal descarga 

Histórico 30 dias datas 

selecionadas 

Resumo de dados 

Temperatura 

Nível de 
bateria 

pH 

- Ocorrência 

- Tempo 

- Volume 

 

Gráfico 

- Cloro 

- Temperatura 

- pH 

- Bateria 

- Fluxo validação 

Visualização avançada de pressões 25Hz 

Aplicação para a receção e análise dos dados registados 

pelos pré-localizadores de fugas de água PERMANET®. 

Função rádio de ação configurável para o envio 

automático de ficheiros de ruído e autocorrelação entre 

sensores. 

Aplicação com funções específicas para o controlo das descargas em redes de saneamento SONICSENS®. Registo de 

níveis em colector e descargas com cálculo de caudais e volumes. 

Aplicação para a monitorização da qualidade da água em redes de abastecimento com o sistema autónomo ATHENEA, 

com gestão de abertura e fecho do ramal que minimiza o consumo de água. 

Aplicação para a monitorização avançada da pressão e a deteção dos golpes de ariete, mediante os sensores standard 25Hz 

montados nos registadores HWM/RADCOM. 

 

Gráficos envolventes de máximos, medios e mínimos com função VES (janela de evento selecionável) para a visualização dos 

transitórios de pressão registados. 

- Dados máximos 

- Dados médios 

- Dados mínimos 

Transitório 

de pressão 
25Hz 

Gráfico 
envolvente 

Escuta de 

ruídos registados 

Correlação 

entre 
sensores 
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