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O AutoMet  é um Sistema de Monito-
ramento Meteorológico, digital e com-
pleto, que fornece acesso instantâneo a 
informações climatológicas.

É ideal para aplicações onde é neces-
sário monitorar dados confiáveis com 
extrema facilidade de instalação e sem 
programação complicada.

Destaques

      Atende ou excede aos requisitos de  
      PSD da U.S. EPA

      Amigável, com configuração
      plug-n-play (ligue e use)

      Instalação em minutos

      Baixo custo de operação

      Robusto - sensores todos metálicos

      Display e teclado inclusos

      Confiável, 20.000 horas MTBF

      Retirada dos dados via RS-232,
      modem, rádio, tel. celular

      Saída direta para impressora

      Módulo de transferência de dados
      pequeno
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Nunca foi tão fácil coletar dados
confiáveis.O AutoMet possui uma 
interface única auto-configurável 
que permite programar-se a si 
mesma. Simplesmente conecte um 
sensor AutoMet e a estação 
identifica o tipo de sensor, deter-
mina sua faixa e faz o programa 
para registro dos dados deste 
sensor.

O conjunto de sensores AutoMet
consiste em sensores seleciona-
dos que incorporam a interface 
única AutoMet.

O AutoMet também trabalhará com 
uma ampla variedade de sensores 
normais. O Alinhamento Automática 
de Direção (ADA) opcional permite 
que o sistema colete dados válidos 
do vento sem a necessidade de 
procedi-mentos manuais com 
bússula.

Os arquivos estão protegidos por 
uma palavra código de 4 dígitos,  
assegurando assim  sua integrida-
de. O código pode ser mudado a 
qualquer momento por pessoal 
autorizado.

Rápidos e fácies de fixar, os perío-
dos de média podem ser de 1, 5, 15 
e 60 minutos, assegurando o 
atendimento à legislação per-
tinente.

Dois alarmes automáticos podem 
ser ajustados em qualquer canal de 
medição, para alertar o pessoal 
sobre condições perigo-sas, ou 
para ligar ou desligar equipamentos 
no caso do valor medido cair abaixo 
o u  a c i m a  d e  u m a  f a i x a  
predeterminada.

Um módulo de memória interna tem 
capacidade suficiente para coletar 
dados durante mais de 200 dias de 
médias horárias.

Coletar os dados em tempo real ou 
histórico, no campo, nunca foi tão 
fácil. Os dados podem ser lidos no 
local, no display,  num micro portátil, 
n u m a  i m p r e s s o r a ,  o u  
descarregados num módulo de 
transferência de dados.

O módulo de transferência de dados 
pode  ser usado para transferir os 
dados do AutoMet
pa ra  qua lque r  compu tado r  
equipado com porta RS-232.

Os dados estão disponíveis, sob 
comando, usando o AutoMet e 
qualquer uma das opções de co-
municação disponíveis. Os dados 
podem ser transferidos a um mi-cro 
diretamente via cabo, via rádio ou 
por modem.

Um  sistema   de   rádio     fornece 
uma forma altamente confiável de 
transmissão de dados entre a 
unidade de controle e o módulo 
remoto de display.

AUTO-PROGRAMAÇÃO ALARMES AUTOMÁTICOS DADOS PARA O MICRO

OPÇÕES DE TELEMETRIA

SENSORES AUTOMET

ARQUIVAMENTO DOS
DADOS

DADOS DIRETOS NO 
CAMPO

MÓDULO DE 
TRANSFERÊNCIA DE DADOS

SENSORES PADRÃO

SENHA

PERÍODO DE MÉDIA



O AutoMet tem um teclado e um 
display LCD com 8x40 caracteres, 
permitindo   a   configuração   do 
sistema, sua operação e a coleta de 
dados com comandos tipo menu  
simples e teclas  de  atalho
sensíveis ao contexto. O display 
provê uma maneira simples e rápida 
de set-up e escaneamento dos 
dados.  O  modo especial de 
calibração identifica os dados 
coletados durante as calibrações.

 O Software AutoMet é um pacote 
completo de comunicação, cole-ta 
de dados e ferramentas de da-dos 
com ambiente tipo Windows. O 
Software AutoMet fornece relatórios 
completos de acordo com as 
exigências da EPA. É fornecido 
suporte para modem, rádio, 
conexão direta e módulo de 
transferência.

São gerados relatórios resumidos 
pelo AutoMet Report, a partir dos 
dados mensais. O operador 
seleciona o período a ser impresso 
marcando seu início e fim. Rodapés 
no relatório mostram as médias 
escalares, as médias vetoriais e a 
percentagem de dados coletados 
no período.
Os dados podem ser apresenta-dos 
na forma de tabelas, gráficos ou   
rosa dos ventos. 
O Software AutoMet Plus opera com 
Windows 3.1 ou superior e com 
Windows 95 e fornece as mesmas 
funções de relatórios  mais plena 
capacidade gráfica. 

DISPLAY AMPLO SOFTWARE
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A instalação é facílima com o AutoMet. Cada 
sistema é pré-testado e certificado. Outros 
parâmetros de medição podem ser adicionados no 
futuro, usando qualquer sensor compatível com 
AutoMet. O kit de ferramentas fornecido permite a 
qualquer usuário realizar a instalação.
Para aplicações portáteis, podem ser fornecidas 
caixas de transporte com proteção adequada. O 
tripé de 3 metros permite a instalação em menos de 
5 minutos.

Os sensores do AutoMet são solidamente 
construídos em ligas de alumínio, com acabamento 
em pintura branca ou anodização preta. 

O pacote eletrônico é alojado em gabinete não ferroso 
com proteção  NEMA 4. As placas eletrônicas  são 
protegidas contra agressões ambientais e possuem 
proteção contra surtos de tensão ou   transientes.

8 entradas analógicas e 1 de pulsos ( para chuva).

12 Vcc com pacote interno  de baterias,  bateria de 
expansão externa, painel solar ou 115/220 Vca 
usando módulo transformador.
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Rua Gravataí, 99 - Rocha - Rio de Janeiro / RJ - 20975-030
Tel.: (21) 3797-9800  Fax: (21)3797-9830

Site: www.energetica.ind,br
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