SOLUÇÕES PARA MONITORAMENTO AUTOMÁTICO
Eficácia e praticidade no monitoramento de águas subterrâneas ao seu alcance

Os produtos Divers possuem formas diversificadas de armazenamento e transmissão de dados, possibilitando
a aquisição dos dados de forma prática e segura, com soluções escaláveis de acordo com a sua necessidade
e recursos disponíveis!

Solução Smart

Extração manual dos dados
É a opção mais simples em termos
de extração dos dados armazenados
no Diver e também a opção mais
trabalhosa, pois requer a retirada do
Diver do poço e inserção do mesmo
na unidade de leitura, contudo é a
mais econômica!

Nesta solução não há a necessidade
de retirada do Diver do poço.
Os dados são transmitidos por um
cabo ótico até a superfície e coletados através de uma interface Smart
de Comunição USB conectada
diretamente no seu computador. E
ainda proporciona a verificação de
funcionamento dos equipamentos.

Diver Mate
Com a utilização do Diver Mate a
coleta dos dados armazenados nos
Divers fica ainda mais ágil, pois
dispensa a necessidade de levar o
computador para o campo. Com a
conexão do Diver Mate no cabo
ótico, colete os dados de múltiplos
Divers e os descarregue quando
chegar no escritório.

OPÇÕES PERSONALIZADAS DE ENVIO DE DADOS POR TELEMETRIA
Diver AURO Diver Collector - Com a solução da AURO Tecnologia você não precisa ir a campo para coletar os
dados armazenados nos Divers. Receba as informações automaticamente no seu servidor com a transmissão
de dados feita através de rede WiFi, rádio ou cabo ethernet. Múltiplos Divers podem ser acoplados neste
equipamento, bem como os sensores de pressão Baro Diver, para uma compensação barométrica automática.

Diver Link – O Diver Link é um equipamento compacto que já contém internamente um sensor de pressão
barométrica e que envia os dados de níveis já compensados via rede de telefonia móvel (3G/4G/GPRS)
diretamente para um servidor de sua escolha. Com sua bateria interna de longa duração, dispensa fonte
externa de energia, como painéis solares, o que o torna mais compacto, discreto e menos suscetível a
vandalismo.
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|
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MONITORAMENTO DE ÁGUAS SUBTERRÂNEAS
Sensores precisos e de alta qualidade, projetados para monitoramento de águas subterrâneas
A família de Divers da Van Essen Instruments fornece uma linha robusta de dataloggers Diver para profissionais que analisam e monitoram
as águas subterrâneas. Os Divers medem com precisão e armazenam as medições de nivel d’água, temperatura e condutividade elétrica.
Para fazer uma cotação, entre em contato no telefone: (48) 3365-4374 ou por e-mail: contato@waterservicestech.com.
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BARO-DIVER
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Entra em tubos de até 3/4“
48.000 medições

CERA-DIVER
Data, pressão, temperatura
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22mm de diâmetro (tubos até 1”)
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22mm de diâmetro (tubos até 1”)
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Adquira, armazene e analise
os dados com confiança
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48.000 medições
Indicado para água corrosivas

CTD-DIVER
Condutividade (0 - 120mS/cm)
Data, pressão, temperatura
Revestimento de cerâmica
22mm de diâmetro (tubos até 1”)
48.000 medições
Indicado para áreas contaminadas
ou intrusão salina

Para mais informações, acesse: www.waterservicestech.com

