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Como funciona? 
 

A unidade DX3 liga-se facilmente ao seu 

equipamento existente para que 

lhe seja possível monitorizar, registar e 

controlar remotamente a atividade do site. 

Dispondo de E / S digitais e entradas 

analógicas opto-isoladas, além de suportar 

vários protocolos industriais populares (como 

Modbus), o DX3 pode fornecer rapidamente 

informações importantes acerca dos seus 

processos remotos. 

 

Registe os dados as vezes 
que forem necessárias 
 

A unidade DX3 pode registar dados na 

frequência desejada, permitindo priorizar as 

suas informações da maneira que necessite. 

De realçar que com a tecnologia EventSnap ™ 

da Dexdyne, pode ativar o registo em alta 

velocidade automaticamente, permitindo 

analisar detalhadamente o comportamento 

antes e depois de um evento. 

 

A informação nas pessoas certas 
 

Caso surja um problema na sua instalação, vai querer 

que as pessoas certas sejam notificadas 

imediatamente. Com as notificações automáticas de 

alarme por SMS e e-mail, pode garantir que sejam 

sempre informadas. 

 

Sempre ligado 
 
O DX3 vem com vários canais de comunicação, 

incluindo Ethernet, GPRS / GSM e 3G – funcionando 

também com a ligação de Internet existente na 

instalação. Com o DX3, estará sempre ligado aos seus 

dados remotos. 

Fiabilidade e robustez 
 
O DX3 não possui partes móveis, eliminando falhas 

mecânicas e usa memória flash de nível industrial para 

proteger os seus dados. No entanto, os recursos de 

fiabilidade do DX3 não ficam por aqui! A placa de E / S 

altamente robusta e isolada da Dexdyne protege a 

unidade contra problemas de funcionamento externos, 

o que significa que as anomalias elétricas não causam 

problemas. Com o DX3, os seus dados estão sempre 

seguros.
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Aceda ao DX3 a partir de 
qualquer localização 
 

Com a funcionalidade de acesso remoto 

seguro da Dexdyne, pode configurar o 

DX3 a partir de qualquer lugar. Melhor ainda, 

o DX3 fornece uma animação em tempo real, 

ao estilo SCADA, para que possa monitorizar 

os seus dados do terreno assim que são 

recolhidos ou até controlar o seu equipamento 

remotamente. 

 

Maximize o valor dos seus 
dados 
 

Dedicámos anos no aperfeiçoamento do 

Dashboard Dexdyne para que lhe seja 

possível analisar os seus dados sem esforço. 

Além disso, pode aceder quando, onde e 

como quiser, torna-se muito fácil efetuar 

auditoria de dados e monitorização de 

processos. Para sua completa tranquilidade, 

os seus dados são mantidos em segurança 

em data centers de alta segurança, com 

criptografia e backups. Para agendar uma 

demonstração e ver por si mesmo como o 

DX3 e o Dexdyne Dashboard podem 

realmente maximizar o desempenho, entre 

em contacto com o seu representante local de 

vendas. 

                                                    
Especificações Técnicas 

Comunicações 
Externas 

Porta 10/100 T Ethernet para ligação à 

Internet 

Wireless GSM/GPRS/3G (opcional) 

GPS (opcional) 

Comunicações 
locais de I/O com 
os equipamentos 

RS232 

RS485 (Multi-drop) 

LAN para TCP I/O 

4 x Entradas Digitais Opto Isoladas 

0-24V Input 

4 x Saídas Digitais Opto Isoladas  

1A @ 24V DC 

6 x Entradas Analógicas  

0-5V, resolução 12 bit 

Protocolos 
suportados nas 
comunicações 
locais 

Modbus/TCP 

Modbus/RS485 

CAN bus (opcional) 

Reportes de 
alarmística 

Mensagens SMS 

Notificações via e-Mail 

Segurança 

2048-bit SSL 

Multiutilizador, acesso protegido por password 

multinível 

Registo de 
dados 

Registo escalável dos dados dos 

equipamentos 

Tecnologia EventSnap™ baseada em eventos 

para registo de dados em alta velocidade 

Atualizações de 
Software 

Capacidade de atualização do software 

remotamente 

Características 
do Hardware 

Baixo consumo, sem disco e ventoinhas 

Sem partes móveis 

Características 
Físicas 

Dimensões: 186 x 185 x 50 mm 

Peso: 1,250kg 

Temperatura de funcionamento: 0-55ºC 

 Humidade: 0 – 80% sem condensação 

Alimentação: 10-30V DC 

Consumo: 5W (nominal) 

                  10W (pico) 
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