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Plataforma de Coleta de Dados 
completa e compacta

DBCompact

PLUVIÔMETRO

Sensor de precipitação 
pluviométrica.

TELEMETRIA DATALOGGER

PROTEÇÃO
INTERNA

Transmissor de dados
v i a  G S M / G P R S / 3 G . 
Equipamento robusto, 
confiável e compatível 
com plataforma JAVA.

Com 6 portas SE, 2 portas 
de comunicação SDI-12, 
USB e Serial

P r o t e ç ã o  c o n t r a 
respingos, atuando como 
p r o t e ç ã o  e x t r a  a o s 
componentes internos.

SISTEMA DE
ALIMENTAÇÃO

A plataforma de coleta de 
dados  é alimentada por
energia solar.



Plataforma de Coleta de Dados
completa e compacta

OUTROS SENSORES- A estação pode ser expandida com mais sensores de acordo com a sua necessidade. Consulte-nos.

SENSORES

Fabricante: Dualbase Tecnologia Eletrônica LTDA.
 DualbaseMarca:
 DBCompactModelo:

 Plataforma de coleta de dados compactaTipo:

REPRESENTANTEFABRICANTE

A DBCompact é uma Plataforma de Coleta de Dados completa e compacta. Os 
componentes que usualmente estariam numa caixa ambiental, ficam dentro do corpo do 
pluviômetro, deixando o sistema muito prático e fácil de usar, sem perder a qualidade 
habitual das PCDs Dualbase. Pode ser configurada em várias versões, por exemplo: 
DBAgro-Compact, DBMet-Compact e DBHidro-Compact. 
A DBCompact é compatível com diversos sensores, tais como: Limnímetro, Barômetro, 
Turbidímetro, Termohigrômetro, Anemômetro, Piranômetro, Sensor de Molhamento Foliar 
entre vários outros.
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ESTRUTURA DATALOGGER TELEMETRIA SISTEMA DE ENERGIA

O gabinete da PCD (corpo do pluviômetro) 
é fabricado em material inoxidável 
(alumínio e aço inox). Os componentes 
ficam protegidos e dispostos de maneira 
simples, proporcionando manutenção 
muito fácil.
O transporte e a montagem são extremante 
simples, sendo aptas até mesmo para 
aplicações itinerantes.

Equipada com um datalogger CR300, 
possui memória interna de 30 MB para 
armazenamento de dados, conexão direta 
com PC através de uma porta USB ou RS-
232,  portas para sensores analógicos para 
sensores digitais. Possui baixo consumo 
de energia e um controlador de carga 
integrado.

Possui acoplado um modem TCelDB que é 
compatível com GSM/GPRS/3G. Se usado 
em conjunto com o software PCDWeb, 
p roporc iona  rap idez ,  economia  e 
segurança na transmissão dos dados, além 
de ter a capacidade de fazer conexão 
remota para manutenção ou modificações 
na programação.

Usa sistema de recarga por energia solar, 
sendo que usa painel solar de 5 ou 10 
Watts, conforme o local que for instalada. A 
bateria padrão é de 5 Ah mas para 
aplicações sem telemetria é possível usar 
bateria de 1,3 Ah. 

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Temperatura

Umidade Relativa

Faixa de medição: 
0 a 100% UR
Incerteza máxima: 
1,8% UR (de 10 a 90% de UR)
Comunicação: SDI-12

Faixa de medição: 
-40°C a 80°C
Incerteza: 
±0,1°C @ 25°C
Incerteza: 
±0,2°C (+5° a +40°C)
Comunicação:
SDI-12

TERMOHIGRÔMETRO

Faixa de medição: 
600 a 1100 hPa
Incerteza máxima: 
± 0,1% do F.E
Incerteza:
±0,5 hPa @25ºC
Comunicação:
SDI-12, RS-485 e 0-2,5V

BARÔMETRO

Sensor submersível de pressão
hidrostática absoluta ou relativa

Faixa de medição: 
0 a 20 mH20
Incerteza: 
± 0,1% do F.E
Comunicação: 
SDI-12, 4-20 mA e RS-485

LIMNÍMETRO

Velocidade

Faixa de medição: 
0 a 50 m/s
Incerteza: 
± 0,5 m/s

Direção

Faixa de medição:
0 a 352° (8° aberto)
Incerteza: 
± 5°

Faixa de medição: 

0 a 1750 W/m²

Incerteza: 

±5%

Sensibilidade: 
-1 -20,2 mV.W .m

Saída: 

0 a 350 mV, 

medição simples

ANEMÔMETROPIRANÔMETRO DE SILÍCIO
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