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BEHEER UW DATA IN

Diver-NETZ is een compleet draadloos systeem voor het
effectief en efficiënt beheren van grond- en oppervlaktewatermeetnetten. Diver-NETZ is een geïntegreerd platform
voor het monitoren van waterstanden, transmissie van
data en visualisatie en analyse van metingen.
Het systeem stroomlijnt workflows, verhoogt de kwaliteit
van de data en verlaagt de operationele kosten. Het is dan
ook een onmisbaar instrument voor elk water monitoringsproject.

Monitoren
Diver dataloggers monitoren waterstanden,
temperatuur en elektrische geleidbaarheid
van het oppervlaktewater of grondwater.
Diver dataloggers leveren nauwkeurige
kosteneffectieve en betrouwbare meerjarige
metingen.
Verzenden
De Diver wordt via een kabel aangesloten op
een Diver-DXT, een compacte batterijgevoede
radiomodule geïnstalleerd aan het oppervlak.
De Diver-DXT verzendt draadloos data naar de
Diver-Gate, een gateway met laag energieverbruik die communiceert met zowel uw mobiele
apparaat in het veld, of rechtstreeks met een
server in de cloud.
Analyseren
Diver-NETZ data wordt beheerd en geanalyseerd met behulp van de gebruiksvriendelijke
desktop applicatie Diver-Office.
Uw gegevens kunnen ook overal in de wereld
worden benaderd via de beveiligde online
Diver-HUB portal.

• Optimaliseer datakwaliteit
• Verminder operationele kosten
• Near real-time informatie
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Diver-NETZ Mobile biedt de
mogelijkheid voor het draadloos
verzamelen van grondwaterstanden in het veld, van een enkel
meetpunt tot meerdere meetpunten tegelijk. Milieuprofessionals zullen een tijdsbesparing tot
85% realiseren bij het verzamelen van grondwatergegevens.

Het Diver-NETZ systeem kan op kantoor of in het veld worden geconfigureerd. Deze eenvoudige configuratie
bestaat uit het verbinden van de
Diver datalogger met de Diver-DXT
en het programmeren van de loggers
met behulp van de Diver-Office
software. Eenmaal geïnstalleerd in
het veld, meet de Diver de waterstand, temperatuur en eventueel de
elektrische geleidbaarheid, terwijl
de ingebouwde barometrische
datalogger in de Diver-DXT de
atmosferische druk registreert voor
een nauwkeurige bepaling van de
grondwaterstand.

Data wordt in het veld verzameld
met een Diver-Gate(M) verbonden
met een mobiel apparaat, tablet of
laptop. Data kan draadloos worden
gedownload van elke Diver-DXT
binnen radio bereik. Hierdoor
kunnen waterstandsgegevens veilig
verzameld worden in elk terrein,
bijvoorbeeld beperkt toegankelijke
gebieden waar constructiewerkzaamheden of het milieu een
veiligheidsrisico vormen. Bovendien
kunnen de gegevens automatisch
worden verstuurd naar het kantoor
met behulp van de draadloze verbindingen van het mobiele apparaat.

Medewerkers kunnen direct in
het veld waterstandsgegevens
controleren met behulp van
de Diver-Office software. Op
kantoor kunnen de verzamelde
gegevens vervolgens worden
gevalideerd en geanalyseerd
met behulp van de gebruiksvriendelijke Diver desktop
software en/of de beveiligde
online portal Diver-HUB.
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Diver dataloggers
Diver-DXT and DXT kabel
Diver-Gate(M)
Diver-Mobile / Diver-Office
Diver-HUB online portal
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Diver-NETZ Static biedt directe
toegang tot up-to-date grondwaterstanden en informatie
over het functioneren van de
meetapparatuur voor het proactief beheren van een meetnet.
Naast directe toegang tot alle
gegevens via de webportal,
vermindert Diver-NETZ(S) de
operationele kosten aanzienlijk
door reductie van het aantal
veldbezoeken. Voor meetnetten
met een hoge meetpuntdichtheid wordt verdere kostenreductie gerealiseerd door de inzet
van een enkele gateway voor
meerdere meetpunten.

Het Diver-NETZ systeem kan in
het kantoor of in het veld worden
geconfigureerd. Deze configuratie
bestaat uit het aansluiten van de
Diver datalogger op de Diver-DXT.
Vervolgens moeten deze componenten en de Diver-Gate(S) geprogrammeerd worden met de Diver-Office
software. Eenmaal geïnstalleerd in
het veld, meet de Diver de waterstand, temperatuur en eventueel de
elektrische geleidbaarheid, terwijl
de ingebouwde barometrische
datalogger in de Diver-DXT de
atmosferische druk registreert voor
een nauwkeurige bepaling van de
grondwaterstand.

Datacollectie vindt plaats door
een Diver-Gate(S) geplaatst
binnen radiobereik van één
of meerdere Diver-DXT’s. De
Diver-Gate(S) bevat een radio
module om te communiceren
met de Diver-DXT’s, en een
GSM/GPRS module om te
communiceren met Diver-HUB.
De Diver-Gate(S) is geprogrammeerd om gegevens van de
Diver-DXT’s te verzamelen op
vaste tijdstippen en de data
vervolgens automatisch door te
sturen naar Diver-HUB.

Diver-HUB is een beveiligde
online portal waarmee hydrologen wereldwijd toegang kunnen
krijgen tot hun grondwatergegevens. Diver-HUB visualiseert
niet alleen de data, maar biedt
ook de mogelijkheid om de
gegevens te controleren en de
Diver apparatuur in het veld te
programmeren.

•
•
•
•

Diver dataloggers
Diver-DXT and DXT-kabel
Diver-Gate(S)
Diver-HUB online portal

Diver-NETZ Static
Online asset en data management

100%

DATA
KWALITEIT

Bespaar tijd
Verzamel veilig data
Eenvoudige installatie
Breed inzetbaar

Diver-DXT
De Diver-DXT is een batterijgevoede radio module om draadloos
gegevens te versturen. Een ingebouwde barometrische datalogger
wordt gebruikt om ter plaatse luchtdruk te registeren en de Diver
drukdata om te rekenen naar nauwkeurige grondwaterstanden.
www.vanessen.com

• Optimaliseer datakwaliteit
• Verminder operationele kosten
• Near real-time informatie
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Van Essen Instruments
biedt een compleet scala aan technologie
en advies op het gebied van grondwatermanagement. Betrouwbare en nauwkeurige
sensoren worden gecombineerd met de laatste
ontwikkelingen op het gebied van draadloze
communicatie en data visualisatie. Naast
kwalitatief hoogwaardige grondwaterdata biedt
Van Essen Instruments tevens oplossingen om
een grondwatermeetnet effectiever en efficiënter
te beheren.

www.vanessen.com

Diver-Gate
De Diver-Gate is een gateway met een zeer laag energieverbruik.
De Diver-Gate communiceert draadloos met de Diver-DXT om
data uit de Diver dataloggers op te vragen en de loggers te
programmeren. De verzamelde gegevens worden vervolgens
automatisch doorgestuurd naar een mobiele apparaat of naar het
kantoor.
Diver Software
Diver-NETZ gegevens kunnen eenvoudig worden geïmporteerd
en geanalyseerd in Diver-Office software of online worden
gevisualiseerd in de beveiligde Diver-HUB portal.
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Diver dataloggers
Diver-Suite van Van Essen Instruments biedt een robuuste lijn van
Diver dataloggers voor grondwater- en milieuprofessionals. De
Diver dataloggers meten en registreren nauwkeurig veranderingen
in de grondwaterstand, temperatuur en geleidbaarheid.
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