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O Diver-NETZ é um sistema telemétrico para gerenciar  
de forma eficaz e eficiente as redes de monitoramento  
de águas subterrâneas e superficiais. O sistema simplifica 
os fluxos de trabalho, aumenta a qualidade dos dados e 
reduz os custos operacionais.
Ao fornecer uma plataforma ideal para monitoramento, 
transmissão e análise de dados, o Diver-NETZ é uma  
ferramenta essencial para todo projeto de monitoramento 
de águas.

3 ETAPAS
CONTROLE
SEUS DADOS EM

Diver-NETZ
Monitore
Os dataloggers Diver monitoram nível, temperatura 
e condutividade elétrica de águas superficiais ou 
subterrâneas. 
Com ótima relação custo-benefício e confiáveis,  
os dataloggers Diver fornecem medições precisas  
e confiáveis por um longo prazo.

Transmita 
O Diver se conecta por cabo a um Diver-DXT, um  
pequeno dispositivo alimentado por bateria,  
instalado na superfície. O Diver-DXT possibilita  
a transmissão dos dados de forma remota para  
o Diver-Gate, um transmissor portátil de baixa  
potência, que se comunica com seu celular no  
campo ou diretamente com um servidor na nuvem.

Analise
Os dados do Diver-NETZ são gerenciados e  
analisados utilizando um aplicativo gratuito e fácil 
de usar, o Diver-Office. 
Os seus dados também podem ser acessados de 
qualquer lugar do mundo por meio do Diver-HUB, 
um portal web online e seguro.



• Maximize a qualidade dos dados
• Reduza custos operacionais
• Visualize os dados quase em tempo real



Resumo

O Diver-NETZ Mobile fornece 
coleta telemétrica dos dados  
de água subterrânea no campo, 
de múltiplos poços  
simultaneamente.
Os profissionais de campo 
experimentarão reduções de até 
85% no tempo dispendido para 
a coleta dos dados de águas 
subterrâneas.

Monitore

O sistema Diver-NETZ pode  
ser configurado no escritório  
ou no campo. Esta simples  
configuração consiste em  
conectar o Diver datalogger  
ao Diver DXT e programá-lo  
utilizando o software Diver-Office. 
Uma vez implantado no campo, 
o datalogger Diver monitora o 
nível da água, temperatura e, 
opcionalmente, a condutividade 
elétrica, enquanto o datalogger 
barométrico, incorporado no 
Diver-DXT, captura as leituras 
de pressão atmosférica (para 
o cálculo preciso dos níveis de 
água subterrânea).

Analise

O profissional de campo pode 
verificar imediatamente os 
dados no próprio local, usando  
o software Diver-Mobile.
Uma vez que os dados  
coletados são transferidos para 
o escritório, eles podem ser 
validados e analisados usando 
um software gratuito e fácil de 
usar, o Diver-Office, ou por meio 
do Diver-HUB, um portal web 
on-line e seguro.

Transmita

A coleta de dados é facilmente  
realizada no campo usando o  
Diver-Gate (M) conectado via a  
um dispositivo móvel, tablet ou  
computador portátil. Os dados 
podem ser obtidos via wireless 
de qualquer Diver-DXT dentro do 
alcance, fornecendo coleta segura 
de dados em quase todos os locais, 
incluindo áreas restritas ou onde 
animais ou riscos ambientais 
possam comprometer a segurança 
do profissional. Além disso, os dados 
de campo podem ser transferidos 
automaticamente para o escritório 
usando as capacidades sem fio do 
dispositivo móvel.

• Dataloggers Diver
• Diver-DXT e cabo DXT
• Diver-Gate(M)
• Diver-Mobile / Diver-Office
• Portal online Diver-HUB



Coleta de dados no campo via Wireless  
e armazenamento no celular ou notebook

Diver-NETZ Mobile

85% ECONOMIA
DE TEMPA

Coleta de d
ad

os
 tr

ad
icional

Colete dados de forma segura
Eficiênta no trabalho de campo
Simples instalação



Resumo

O Diver-NETZ Static fornece 
acesso remoto quase em tempo 
real aos dados de monitoramento 
e ao status do equipamento, para 
a gestão proativa dos recursos 
hídricos subterrâneos. Além 
de fornecer o acesso de dados 
por telemetria, o Diver-NETZ 
(S) reduz significativamente os 
custos operacionais, eliminando 
idas desnecessárias ao campo. 
A redução de custos também é 
significativa no caso de redes de 
monitoramento muito densas, em 
que é necessário apenas um único 
receptor para múltiplos pontos de 
monitoramento.

Monitore

O sistema Diver-NETZ pode  
ser configurado no escritório  
ou no campo. Esta simples  
configuração consiste em 
conectar o Diver datalogger 
ao Diver DXT e programá-lo 
utilizando o software Diver-Office. 
Uma vez instalado no campo, 
o datalogger Diver monitora o 
nível da água, temperatura e, 
opcionalmente, a condutividade 
elétrica, enquanto o datalogger 
barométrico, incorporado ao 
Diver-DXT, registra as leituras 
de pressão atmosférica (para 
o cálculo preciso dos níveis de 
água subterrânea).

Transmita

A coleta remota de dados é feita 
automaticamente, utilizando 
o Diver-Gate (S) instalado no 
local do projeto para receber 
e registrar os dados de um ou 
mais Diver-DXTs que estejam 
dentro do raio de alcance.  
O Diver-Gate (S) contém um  
módulo de rádio para se  
comunicar com Diver-DXTs e um 
módulo GSM / GPRS para se 
comunicar com o Diver-HUB. O 
Diver-Gate (S) está programado 
para coletar dados dos Diver-DX-
Ts em intervalos de tempo 
pré-definidos e para transmitir 
estes dados para o Diver-HUB.

Analise

O Diver-HUB é um portal 
seguro, on-line,que permite aos 
profissionais acessar e visualizar 
os dados de monitoramento de 
qualquer lugar do mundo.  
O Diver-HUB não só permite 
que se visualize os dados 
transmitidos, mas também 
que se controle e se programe 
remotamente os componentes 
do Diver no campo.

• Dataloggers Diver
• Diver-DXT e cabo DXT
• Diver-Gate(S)
• Portal online Diver-HUB



Coleta e transmissão de dados de  
forma remota

Diver-NETZ Static

100%

Economize tempo
Mantenha a integrida dos dados
Simples instalação

AUTO 
MÁTICO



Van Essen Instruments 
oferece um portfólio completo de tecnologias  
de monitoramento de águas subterrâneas,  
bem como assessoria na implantação e operação 
de redes de monitoramento. Combinamos 
sensores confiáveis e precisos com os últimos 
desenvolvimentos no campo da comunicação 
sem fio e visualização de dados. A Van Essen 
Instruments não só oferece a obtenção 
de dados de alta qualidade, mas também 
soluções avançadas para gerenciar redes de 
monitoramento de águas subterrâneas de forma 
mais eficaz e eficiente.

MONITORAMENTO  
REMOTO INTELIGENTE 

Produtos da linha Diver
A Van Essen Instruments fornece uma linha robusta de dataloggers 
da família Diver para técnicos e profissionais em meio ambiente e 
águas subterrâneas. Os dataloggers Diver medem e registram com 
precisão flutuações nos níveis de água subterrânea, temperatura e 
condutividade.

Diver-DXT
O Diver-DXT é um dispositivo de rádio provido de bateria, utilizado 
para adquirir dados e ajustar remotamente as configurações do 
Diver para o Diver-Gate. Um datalogger barométrico incorporado 
ao Diver-DXT é utilizado para converter dados de pressão em 
medições precisas de nível d’água.

Diver-Gate
O Diver-Gate é um dispositivo que se comunica via wireless com 
o Diver-DXT para recuperar dados de Diver dataloggers. Os dados 
coletados são transferidos automaticamente para o seu dispositivo 
móvel ou para o escritório.

Diver-Office
Os dados obtidos com o Diver-NETZ podem ser facilmente 
importados e analisados usando o software Diver-Office, ou 
visualizados em qualquer lugar do mundo utilizando o portal  
seguro online Diver-HUB.

• Maximize a qualidade dos dados
• Reduza os custos operacionais
• Visualize os dados em tempo real

www.vanessen.com
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