
Modelo EDAS-10 

INTRODUÇÃO 

 

O EDAS-10 é um robusto sistema de aquisição de dados que 

oferece medições precisas e confiáveis para várias aplicações. Possuem 
amplas faixas de temperatura de operação, construção durável, operação 

autônoma e confiável, baixo consumo de energia, compatibilidade com 

muitas opções de telecomunicações e flexibilidade para suportar uma 
variedade de medições e algumas aplicações de simples controle. É mais 

adequado para aplicações de rede ou ao ermo sem vigilância. 

 

MÓDULO DE CONTROLE E MEDIÇÃO 

 

O sistema de aquisição de dados EDAS-10 é construído a partir de 

um núcleo de controle programável da Campbell Scientific CR1000 que 
fornece medição de sensores, comunicação, redução de dados, 

armazenamento de dados e programação / função de controle. O sistema 

operacional multitarefa permite funções de medição e comunicações 
simultâneas. 

O EDAS-10 pode “varrer” os dados dos canais em décimos de 

segundos ou até uma vez em algumas horas. O conjunto de instruções inclui 

44 medições, 52 processos matemáticos e 18 instruções de controle de 
programa. Os dados e programas são armazenados numa memória flash não 

voláteis ou RAM com bateria. A memória padrão armazena 26.000 pontos 

de dados na área de armazenamento final. 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

CARACTERÍSTICAS 

 
 Vários canais analógicos, 

digitais e de contagem de pulsos – 

expansíveis com periféricos. 

 Medições e controle de 
funções lógicas de qualquer 

dispositivo. 

 Processamento de dados: 
funções matemáticas como máximo, 

mínimo, avg, pior caso, etc. 

 Medição virtual de qualquer 
sensor, incluindo: 

 Corda vibrante 

 Potenciômetro 

 Strain gage e célula de carga 

 Termopares, RTDs e 

Termistores 

 Pressão e fluxo 

 Acelerômetros e clinômetros 

 Pick-ups de pulso 

 LVDTs, etc. 

 Precisão de medição: 

Resolução analógica para 0,66 
microvolt. 

 Taxa de varredura 

programáveis: de algumas vezes por 
segundo a uma vez por algumas horas. 

 Baixo consumo de energia: 
Normalmente inferior a 50 mA 
durante a medição. 

 Memória de dados interna: 
Capacidade de armazenamento padrão 

2MB RAM não volátil. 
 Relógio interno: dados com 

data e hora em tempo real. 

 Software de suporte 
computacional: Funções de 

programação e comunicação do 

datalogger suportadas pelo Windows 
2000 / XP. 

 Ampla faixa de temperatura 

de operação: -25° a 50°C. 

 Vários métodos para 
recuperação de dados: Módulos de 

armazenamento, direto ao computador, 

telefone, modem RF, GPS/GPRS, etc. 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



 

 

 
As portas de saída digitais do EDAS-10, em 

combinação com drivers de dispositivos adequados, 
podem interagir com muitos dispositivos de controle 

comercialmente disponíveis, como atuadores de 

válvulas, motores, solenoides, relês, etc. Também 
podem ser usados para controlar alarmes externos 

como lâmpadas e alarmes. 

 

MULTIPLEXADORES 

 

Os multiplexadores permitem que certos 

números de sensores sejam mensurados por um único 
CR1000. O módulo multiplexador EAM416 

multiplexa sequencialmente 16 grupos de quatro 

linhas ou 32 grupos de duas linhas de cada vez. Os 
sensores compatíveis incluem cordas vibrantes, 

Termistores, termopares, potenciômetros, células de 

carga, strain gage e sensor de umidade. Vários 

multiplexadores podem ser controlados por um único 
CR1000, no entanto, cada multiplexador é geralmente 

dedicado a um único tipo de sensor. 

 

PROTEÇÃO CONTRA SURTOS E 

SOBRECARGA 

 

As linhas de entrada para o multiplexador 
podem ser protegidas contra transientes de sobre 

tensão usando-se o cartão ESP-216. Cada cartão ESP-

216 pode proteger até 16 canais diferenciais. Cada canal 

é providenciado com um tubo de descarga de gás de três 

terminais 90 V (GDT) com o terminal comum conectado 

a barra terra de proteção. 
 

CONDICIONADOR DE SINAL PARA SENSORES 

DE CORDA VIBRANTE 

 

Um módulo condicionador de sinal é fornecido 

separadamente para transdutores de corda vibrante. Ele 
contém resistores necessários para completar a medição 

para a maioria dos Termistores equipados com 

transdutores de corda vibrante e fornece amplificação e 

condicionamento de sinal para a medição de frequência. 

 

SOFTWARE DE ARMAZENAMENTO E 

TRANSFERÊNCIA DE DADOS 

 

O software de suporte para o Datalogger 

PC208W permite funções de telecomunicações, 

programações e processamento de dados. Com um link 
de comunicação apropriado, o PC208W fornece 

comunicação bidirecional entre os dataloggers EDAS-10 

e computadores compatíveis IBM que executam sistema 
operacional Microsoft Windows 98 SE ou posterior. 

 

OPÇÕES EM CONEXÕES DIRETAS 
 

OPERAÇÃO DE CONEXÃO DIRETA DO 

DATALOGGER COM COMPUTADOR (i) 

 
 A porta interface serial RS-232 fornece 

conexão direta entre o EDAS-10 com computador em 

distâncias de até 15 metros. 
 

OPÇÃO DE CONEXÃO DIRETA DO 

DATALOGGER COM COMPUTADOR (ii) 

 

 O modem de curta distância fornece 

comunicação local entre o datalogger EDAS-10 e um 

computador através da porta serial RS232. Este modem 
transmite dados até 8 km através de um cabo de dois 

pares de condutores. 

 

OPÇÃO DE CONEXÃO DIRETA DO 

DATALOGGER COM COMPUTADOR (iii) 

  

O sistema de comunicação RF (rádio 

frequência) usa um modem RF e um transmissor de 

dados de baixa potência na(s) estação (ões) remota, e um 

transceptor de dados na base local do computador. Até 
255 estações podem ser monitoradas sobre uma única 

frequência (UHF ou VHF). Qualquer estação pode servir 

como um repetidor de sinal para estender a linha de 
transmissão de dados até a base. O usuário precisa buscar 

aprovação do governo local / órgão regulador para usar 

esta opção. 

 



 

 

OPÇÃO DE CONEXÃO DIRETA DO 

DATALOGGER COM COMPUTADOR (iv) 

 São suportadas comunicações telefônicas 

através de linha telefônica terrestre ou celular. É 
necessário um modem “Hayes” no computador da 

base. 

 

CAIXA DE PROTEÇÃO 

 

 O EDAS-10 é alojado em um compartimento 
que o protege da poeira, chuva, luz solar e outras 

intempéries. O tipo, tamanho e número de gabinetes 

necessários dependem do tipo e número de canais a 

serem monitorados e das necessidades ambientais. A 
Encardio-rite séries ENC4X IP-65 (NEMA 4X) 

atendem várias e quase todas as necessidades e 

aplicações. 
 

FONTE DE ALIMENTAÇÃO 

 

A fonte de alimentação padrão consiste em 
uma bateria de 12V, 7 Ah recarregável chumbo – 

ácido SMF e um carregador de bateria embutido. A 

bateria pode ser carregada por rede elétrica 220V CA 
ou por painel solar (opcional). 

 

PAINEL SOLAR 
 

 Os painéis solares com tensão regulada de 

12V podem ser instalados em locais remotos onde não 

há fonte de energia 220V CA disponível. 
 

MÓDULO DE CONTROLE DO CR-10X – 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 

Entradas Analógicas:  

 
O módulo básico de controle e medição 

CR1000 pode ser configurado através de software 

para fornecer escalas de tensão de entrada ± 2,5 mV 

para ±2500 mV. A resolução de medição é de 1 parte 
em 3750 da escala completa. A precisão da medição 

de tensão é ± 0,1% da escala completa para todas as 

faixas. 
 

Excitações de Saída CC e CA: 

 

 Três excitações comutadas ativas durante a 
medição, com uma saída ativa por vez. Saídas não 

ativas são de alta impedância. 

 
Faixa: ± 2,5 V CC. 

Corrente de saída: ± 25 mA. 

 
Função varredura de frequência: A leitura de 

frequência, entre zero e 2,5 V é fornecida para 

transdutores de corda vibrante. O tempo e a faixa de 

frequência são especificados por instrução de software 

(configuração de fábrica). 

 

Medição de Frequência: 
 

 Para medir precisamente a frequência é 

mensurado o período de tempo para um número 
especificado de ciclos “n” da frequência de entrada. É 

então dividido por “n” para obter o período médio “T” de 

um único ciclo. A frequência é então obtida calculando o 
inverso de “T” (f = 1 / T). 

 

Precisão de referência:  
± 80 ppm entre -25° a 0°C, ±30 ppm entre 0° a 50°C. 
 

Resolução:  
Cem nano segundos dividido pelo número de ciclos 
medidos. A resolução é reduzida pelo ruído de sinal e 

para sinais com uma transição lenta através do limiar de 

tensão zero. 

 

Entrada / Saída das portas digitais I/O: 

 

 Portas, softwares selecionáveis como entradas 
binárias ou saídas de controle. Três portas podem ser 

configuradas para contar leituras de chaves de até 40 Hz. 

É necessária uma porta de entrada/saída para cada 
multiplexador utilizado no sistema. 

 

Tensões de saída: (sem carga) Alta 5,0V ± 0,1V; Baixa 

< 0,1 V. 
 

Resistência de saída: Alta 500 Ohm 3,0 V a 5,5 V; 

Baixa -0,5V a 0,8 V. 
 

Resistência de entrada: 100 kOhms. 

 

Interface Serial SDI-12 padrão 

 

 Este protocolo de comunicação, desenvolvido 

para microprocessadores hidrológicos e ambientais, está 
disponível no CR1000. 

 

Conexões do sensor:  
Qualquer porta E/S (I/O) de entrada / saída digital (para 

comunicação assíncrona), alimentação de 12 V e terra. 

Até dez sensores SDI-12 podem ser conectados em cada 

porta. 
 

CPU e Interface: 

 
Processador: Renesas H8S-232Z (CPU de 16 bits com 

núcleo interno de 32 bits). 

 
Memória: 2MB flash e 2MB de bateria suporte SRAM 

padrão. Adicional de 2MB RAM disponível como 

opcional. 

 



 

 

Interface periférica:  
 

Conector tipo D para exibição de teclado, módulo de 

armazenamento, modem, impressora, módulo de 
armazenamento de cartão e adaptador RS-232. Taxas 

de baud selecionáveis em 300, 1200 9600 e 76800. O 

protocolo de comunicação ASCII é um bit de início, 
um bit de parada, oito bits de dados e nenhuma 

paridade. 

 
Precisão do relógio: 1 minuto por mês. 

 

Requisitos de Potência CR1000 

 
Tensão: 9,6 a 16 V. 

 

Consumo de corrente normal: 01 mA em repouso, 
13 mA durante processamentos e 46 mA durante 

medições analógicas para módulo de medição com o 

CR1000 apenas. Os módulos adicionais extraem 

corrente extras dependendo da configuração do 
datalogger. 

 

Fonte de alimentação: Qualquer bateria de 12 V 
pode ser usada como fonte de alimentação primária. 

Várias opções de fonte de alimentação são 

disponíveis. Uma bateria interna tipo CR2430 de lítio 
de 270 mAh é fornecida para backup de relógio e 

RAM. 

 

Interfaces periféricas 
 

Conector tipo D de 9 pinos para exibição de 

teclado, módulo de armazenamento, modem, 
impressora, módulo de armazenamento de cartão de 

memória e adaptador RS-232. Taxas de baud 

selecionáveis em 300, 1200, 9600 e 76800. Protocolo 
de comunicação ASCII com start de 1 bit, parada de 1 

bit, 8 bits de dados (sem paridade). 

 

Cálculos e processamentos de dados: 
 

O CR1000 tem muita potência computacional 

e pode ser programado para calcular parâmetros 
diretamente em termos de unidades de engenharia 

necessários a partir do valor de saída mensurada pelo 

sensor.  

 
Pode reduzir dados, economizando espaços de 

armazenamento e trabalho de pós-processamento (por 

exemplo, máximo, mínimo, total, média, desvio 
padrão, etc.). 

 

Comunicação entre o datalogger e computador 

(opcional) 

 

Está disponível um software opcional que 
suporta totalmente as comunicações entre o CR1000 e o 

computador. Conexão direta, por telefone, rádio, rede 

MD9, telefone celular, modem de curto alcance ou 
praticamente a combinação de todos estes itens para 

recuperação e transmissão de dados assim como 

alteração de configuração no programa. As transmissões 
entre o datalogger e o computador são verificadas 

automaticamente para garantir uma transferência precisa. 

Alternativamente, os módulos de armazenamento podem 

ser usados para transmitir dados entre o campo e o 
escritório. 

Entre em contato para obter mais informações e 

opções disponíveis. 
 

Faixa de Temperatura operacional 

 

 -25°C até +50°C. 
 

Opção de Fábrica com cabo / fio 

 
 O EDAS-10 é um sistema de aquisição de dados 

personalizado que é configurado especificamente para 

cada aplicação. As maiorias das opções de hardware 
estão com cabos de fábrica e geralmente não podem ser 

alteradas no campo. O sistema de aquisição de dados é 

fornecido com um programa personalizado apropriado 

baixado para o módulo de controle CR1000. Os 
parâmetros de configuração e calibração dos sensores 

podem ser modificados em campo usando o software 

PC208W, se necessário. 
 

Computador Host 

 
O EDAS-10 requer um computador adequado 

para configuração e download de programas e 

recuperação dos dados obtidos. O computador tem de ser 

fornecido pelo usuário. Qualquer computador com uma 
porta serial RS-232 executando um sistema operacional 

Microsoft Windows XP ou superior é indispensável para 

o completo funcionamento do sistema. 


