
 

INTRODUÇÃO  

Monitoramento do nível de água é de grande importância, tendo em vista a esgotar os recursos hídricos. Encardio-Rite 

modelo EWLR-101 sistema de gravação de nível automático de água é amplamente utilizado para o nível de 

monitoramento no chão, rio ou um lago. Uma variedade de soluções estão disponíveis variando de acompanhamento 

livre de manutenção automática de um único furo de sondagem para utilização na indústria de todo o estado de 

monitorização de centenas de furos de sondagem de um local central.

MONITORAMENTO DA TABELA DE ÁGUA 

Para monitorar o nível de água numa localização particular, pode ser um / furo existente bem é usado ou de um 

furo de sondagem é perfurado para baixo para o aquífero que mais contribui para a tabela de água. Um tubo de 

revestimento é instalado no furo de sondagem para evitar que a parede do furo de entrar em colapso. Ao nível 

do aquífero, um filtro altamente poroso é fornecido na extremidade inferior do tubo de revestimento. O filtro 

geralmente consiste de uma secção de tubo fendido cobertas com geottil para impedir que as partículas de solo 

a partir de entupimento do furo de sondagem. O nível de água de tal furo ou bem corresponde à mesa de água 

nesse local. O nível de água é geralmente referenciado para o nível médio do mar e é conhecida como a 

elevação do lençol freático.

O modelo Encardio-rito EWLR-101 é também utilizado para monitorizar o nível de água num rio, lago ou reservatório 

através da redução do sensor num calibre bem. 

COMPONENTES DO SISTEMA 

O sistema de controlo automático do nível de água modelo Encardio-rito EWLR-101 consiste basicamente em 

três componentes: 

• sensor de pressão absoluta com cabo de interligação 

• sistema de registro de dados automático (versão em caixa ou em poço) 

• A recuperação de dados / transmissão 

Sensor de pressão absoluta, interligando CABLE 

O nível / tabela de água é monitorizada usando um sensor de pressão de fluido de alta precisão instalado a 

uma profundidade abaixo do nível mínimo de água esperado. Um termistor é incorporado no sensor para a 

medição da temperatura da água. O corpo externo do sensor é de construção em aço inoxidável com uma 

resistência à oxidação ou corrosão contra vários tipos de impurezas dissolvidas presentes na água em 

condições de campo. Para a aplicação de água salina, um sensor especial, com uma protecção adicional é 

fornecida. fornecida. 

modelo Encardio-rito PPE-30V, PPE-40V e 60V PPE-sensores de pressão absoluta cobrir todo o intervalo 

necessário para qualquer monitorização do nível de água. O sensor é hermeticamente vedada por soldadura 

por feixe de electrões com um vácuo de cerca de 1/1000 Torr no seu interior.

A saída do sensor de pressão é proporcional à cabeça de água (cabeça piezométrico) acima o sensor de 

pressão. O sensor de pressão absoluta com um cabo de sinal integrante à prova de água quatro condutor é 

fornecido com uma Individualfornecido com uma Individual

sensor de pressão barométrica (montado no interior do datalogger), o que permite que o nível de água a ser 

corrigida para a variação da pressão barométrica. 

CARACTERÍSTICAS  

• Fácil de instalar, simples de usar e fácil 

de usar. 

• Grande memória de armazenamento de dados 

permite que os dados a serem monitorados para 

mais longo tempo entre 

recuperações. 

• Linear e seleção de modo de 

amostragem evento baseado.  

• habitação resistente às intempéries.  

• sistema livre de manutenção com 

correção barométrica. 

• Dataloggers com telemetria permite que os 

dados a serem coletados remotamente a 

partir de centenas de quilómetros de 

distância. 

• Gage chuva também pode ser 

conectado a caixa versão datalogger 

APLICAÇÕES  

• Automated Lençóis freáticos 

monitoramento - estudos de longo prazo, 

gestão de recursos 

• águas subterrâneas, rio, lago 

monitoramento do nível 

• monitorização canal aberto 

• medição do nível do tanque.  

O uso do sensor de pressão barométrica 

elimina a aparente variação do nível da 

água, devido à variação 

dentro atmosférico 

pressão. O sistema fornece o valor correto 

de nível de água, juntamente com a pressão 

barométrica e a temperatura para o 

utilizador.

O uso de um Individual 

sensor de pressão barométrica elimina a 

necessidade de utilizar um tubo de ventilação 

no cabo do sensor para 

atmosférico pressão 

correção.  

SENSORES DE PRESSÃO 

EPP-30V 

EPP-60V 

EPP-40V 

NÍVEL DE ÁGUA AUTOMÁTICA 

SISTEMA DE MONITORAMENTO EWLR-101BX / BH 



Isso resulta em um sistema fiável que a saída está livre de qualquer erro 

que pode ser gerado devido ao entupimento do tubo de respiro. 

O sistema é quase livre de manutenção como nenhuma dessecante 

que é usado requer periódica 

substituição para evitar a entrada de humidade no tubo de ventilação e 

consequente entupimento do tubo de respiro. 

Especificações do sensor de pressão

SISTEMA registro automático de dados 

O datalogger automática contendo a pressão barométrica de sensores, 

baterias e modem GSM / GPRS para a telemetria está disponível em duas 

opções: 

• versão Box - adequados para instalação acima 

nível do solo perto do furo ou em um close-por sala 

• versão cilíndrico - caixa está montada ao nível do solo no interior de 

um invólucro furo. 

Os Dataloggers pode ser programado para realizar uma medição de cada 5 

segundos para cada 168 horas em modo de amostragem linear ou evento. 

No entanto, o número de medições tomadas por dia deve ser mantido

a um mínimo como maior frequência de 

medição drena a bateria de alimentação de energia a uma taxa mais rápida. 

Em evento com base freqüência de registro de dados de gravação pode ser 

aumentado em valor limite caso definido é excedido.

O nível de água leitura / mesa a partir de um 

sensor de pressão está dependente da gravidade 

específica da água nesse local. Por exemplo, se 

a gravidade específica é de 1,08,

a pressão 

sensor irá dar a 8% mais elevada saída em 

comparação com a água normal, que tem uma 

gravidade específica 

1.0. Em áreas costeiras ou em água com 

elevado teor de sólidos dissolvidos, a gravidade 

específica da água irá ter um valor superior a 

1,0. O valor medido de gravidade específica 

deve ser inscrito no datalogger para que

ela pode fornecer a 

corrigida valor do agua 

nível / table. 

Os Dataloggers medir a saída de 

sensores absolutos e barométrica de pressão, bem como a temperatura em 

unidades de graus Celsius e calcula a pressão em termos de coluna de 

água após correcção para a pressão barométrica e a densidade da água. 

Os dados são armazenados, em conjunto com o

Faixa EPP-30V 

(≥ 20 m WS) 

Faixa EPP-60V 

(Até 20 m WC)

Faixa EPP-40V 

(≥ 35 m WS) 

0,2, 0,35, 0,5, 0,7, 1,0, 1,5, 2,0, 35 MPa (20, 

35, 50, 100, 150, 

200, 350 m WC  

0,10, 0,20 MPa (10, 20 m WS) 

0,35, 0,5, 0,7, 1,0, 2,0 MPa (35, 

50, 70, 100, 200 m WS) 

Precisão ± 0,1% padrão fs ± 0,05% FS 

opcionais  

repetibilidade escala completa ± 0,05% 

Estabilidade de 

longa duração 

escala completa ± 0,1% 

Temp. alcance - •20ºC a 70ºC 

Temp. precisão ± 0,5ºC padrão. (SuperiorTemp. precisão ± 0,5ºC padrão. (Superior

opção de precisão disponíveis) 

Proteção contra 

sobretensão 

Forneceu 

Protecção IP 68 

Dimensão (Ø x 

L)

42 milímetros x 185 mm (PPE-30V) 30 

milímetros x 160 mm (PPE-60V) 19 

milímetros x 155 mm (PPE-40V) 

Cabo Dois pares cabo blindado com membro de 

força de Kevlar  

EWLR-101BH INSTALAÇÃO EWLR-101BX INSTALAÇÃO 

DATALOGGER 

cilíndrico com 

SENSOR 

ESCL-10VT-BX DATA LOGGER 



data, hora e tensão da bateria, como dados 

registro em memória não volátil interna de a 

data logger. 

A versão caixa, Modelo ESCL-10VT-BX datalogger tem uma vantagem 

adicional de ter um número de opções de alimentação e opções de 

telemetria. Outra vantagem é que, ESCL-10VT-BX tem disposição para 

anexar modelo ERG-200 chuva Gage para o monitoramento simultâneo de 

queda de chuva (para detalhes chuva Gage, consulte a folha de dados 

1327-1313).

No caso de telemetria não é necessária, o modem GSM / GPRS não é 

fornecido nas dataloggers. 

D ATA recuperação e transmissão  

Seguintes opções estão disponíveis: 

• Telemetria através de modem GSM / GPRS 

• recuperação de leitura / dados usando portátil   

• recuperação de leitura / dados usando o telefone móvel 

Telemetria através de modem GSM / GPRS 

Em uma rede coberta por qualquer provedor de serviços GSM / GPRS, os 

dados do registrador de dados automático pode ser transmitida remotamente a 

um PC em um local central. O usuário vai precisar de ter um cartão SIM de 

dados para cada modem GSM / GPRS no âmbito de um plano de dados 

adequado do provedor de serviço de telefone móvel local, dependendo do 

volume de transferência de dados esperado.  

O usuário terá que manter um PC central, configurada para funcionar como 

um servidor ftp. Os dados são transferidos para o servidor do usuário ou um 

PC central para exibição como uma tabela ou gráfico para análise posterior. 

O PC vai precisar de uma conexão à Internet com um IP estático. Todos

a 

dataloggers na rede será configurado para enviar os dados para este PC 

servidor em intervalos pré-determinados. 

O sistema é fornecido com o software aplicativo datalogger baseado em 

Windows com muitas conveniente  

características que permite ao usuário definir a calibração do sensor 

coeficientes, gravação intervalos, 

datalogger ou código furo (números de etiqueta de identificação), número de 

série do sensor, o tempo de relógio de tempo real, etc., da datalogger. 

especificações datalogger 

Entrada Sensor de pressão  

Resolução 18 bits. (melhor do que 1 mm para 70 m) 

sensor de WC

gama de medição 

de temperatura 

- 20 a + 70 ° C com resolução de 0,1 ° C 

intervalo de registro 5 segundos a 168 horas 

Capacidade de memória 8 MB de Flash RAM. Pode armazenar

3,145,728 pontos de dados 

formato de saída de 

dados 

arquivo de texto CSV. Podem ser facilmente 

importados em muitos aplicativos de terceiros 

como o Microsoft® Excel

porta de comunicação Uma porta RS-232 porta serial. cabo de 

interface para ligação a porta USB 2.0 

fornecido como padrão

Operativo 

gama de temperaturas 

- •30 a 70ºC 

Fonte de alimentação versão 

em caixa (BX) 

• 2 x tamanho D 3,6 V / 19 células Ah lítio, ou 

• 2 x tamanho D 1,5 células de alta potência V 

alcalinas, ou 

• 12 V SMF bateria carregável a partir de 

painéis solares, ou 

• 12V SMF exigível bateria da tomada AC  

Fonte de alimentação (BH) 2 x tamanho D 3,6 V / 19 Ah Fonte de alimentação (BH) 2 x tamanho D 3,6 V / 19 Ah 

células de lítio. Vida útil da bateria> 5 

anos para 4 medição / dia e uma 

transmissão / dia  

Habitação versão Box: Weather prova caixa 

cilíndrica versão: aço inoxidável 

resistente à corrosão, AISI grau 316L.  

Dimensões (BX) (W x L x 

H) 

120 x 220 x 91 (mm) para a versão de 

caixa com sufixo BX 

Dimensões (BH) 50 milímetros de diâmetro x 500 mm 

Umidade 100% 

Modem (Na opção de 

telemetria) 

Quad Band GSM / GPRS / EDGE, 

850/800/1800/1900 MHz 

Antena (Na opção de 

telemetria) 

Embutido ou montado antena separada 

disponível na versão em caixa  

SENSORES DE PRESSÃO

EPP-30V

EPP-60V 

EPP-40V

ESCL-10VT-BX COM GSM / 

GPRS MODEM

REDE DE 

TELEMÓVEL

CLOUD WDMs 

SERVIDOR

INTERNET

Usuário remoto PC / 

lLAPTOP

SISTEMA com telemetria 



O usuário pode monitorar leituras e força do sinal GPRS para fins de 

diagnóstico. O usuário pode iniciar ou parar de digitalização ou pode gerenciar 

arquivos de dados, download de dados do registrador de dados, realizar 

correção de dados e salvar e exportar os arquivos de dados.  

recuperação de leitura / dados usando portátil  

Os dados registrados do datalogger no campo pode ser baixado diretamente 

para um computador portátil. Os dados podem então ser transferidos para o 

servidor ou PC central a partir do laptop usando um pen drive USB ou através 

da Internet.

SISTEMA COM PORTÁTIL / MOBILE 

recuperação de telefone leitura Mobile / dados 

O datalogger também pode se comunicar com uma leitura do telefone 

móvel Android rodando o software datalogger de configuração / aplicativo 

fornecido através de um dongle Bluetooth destacável. Os dados podem 

então ser transferidos para o servidor ou PC central a partir do telefone 

celular quer por / interface Bluetooth cabo USB ou através da Internet.

Apresentação de dados, arquivamento e MUNDO 

amplo acesso através do serviço ENCARDIO-RITE 

nuvem pública 

Encardio-Rite oferece serviço de monitoramento web baseada em nuvem 

público aos seus clientes para recuperar dados de Encardio de rito 

EWLR-101 dataloggers, arquivando os dados recuperados em um banco 

de dados SQL, processando os dados e apresentar os dados processados 

em tabular e gráfica mais adequada 

formas para fácil 

interpretação dos dados registados. As tabelas e gráficos relacionados com 

qualquer site ou sites podem ser acessados por pessoal autorizado que 

pode fazer login para o seu site usando o ID de login fornecido e senha de 

acesso a partir de qualquer lugar do mundo através da internet. Nada 

especial

software é necessária para acessar os sites de usuários como a informação 

pode ser visualizada usando mais padrão e navegadores populares 

como Microsoft Internet 

Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome etc. 

Os dados do serviço de monitoramento baseado na web Encardio-rito nuvem pode 

ser acessada a partir de praticamente qualquer tipo de dispositivo que suporte um 

navegador web padrão como um desktop ou laptop PC, Tablet, telefone inteligente 

ou a maioria dos outros dispositivos de computação móvel. 

Os usuários podem ter dois tipos de acesso. Um usuário com acesso de nível 

inferior só pode ver ou acessar os dados enquanto um usuário de nível superior 

tem autoridade para definir ou modificar muitas das configurações.

serviços de nuvem Encardio de rito trabalhar em um modelo de aluguel. Usuário tem de 

pagar uma taxa de instalação pequeno para primeira vez e, em seguida, um aluguer 

mensal tem de ser pago para acessar os dados sobre a nuvem enquanto for 

necessário.

CODIGI ORDENADO

Modelo EWLR-101BX / BH-QQ-RR-S 

SENSORES DE PRESSÃO

EPP-30V

EPP-60V 

EPP-40V

ESCL-10VT-BX COM GSM / 

GPRS MODEM

BLUETOOTH / 

CABO USB 

Computador portátil ou telemóvel COM 

APLICAÇÃO DE SOFTWARE

BLUETOOTH / 

CABO USB

PC usuário remoto 

ENCARDIO-RITE ELECTRONICS PVT. LTD.

A-7 Industrial Estate, Talkatora Road, Lucknow, UP-226011, Índia p +91 522 2661040, 

f +91 522 2662403, e-mail: geotech@encardio.com 

Internacional: p +91 522 2661044  

www.encardio.com 

FICHA DE DADOS 1216-1216 R10  

* Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. 

variação máxima 

esperada na tabela água 

em 'm'

Comprimento 

do cabo 

em 'm'

T- Telemetria L- 

Laptop M- Móvel 

BX-Box (ESCL-10VT) 

BH-Furo  


