
 
 

 

DXP100 Data Sheet 

 
 

Visão Geral  
O DXP100 integra a família Dexdyne naquela que é uma solução 

completa de monitorização remota (RMS) com protecção IP65. Possui 

um conjunto completo de entradas analógicas e digitais robustas, 

prontas para interagir diretamente com os sinais da sua instalação 

remota. Este sistema embarcado, com os seus módulos de E / S 

analógicos e digitais industriais e fonte de alimentação de entrada AC 

ou DC integrada, oferece um sistema de monitorização remoto versátil 

e compacto para transmitir dados da instalação para o servidor Cloud. 

 

O DXP100 é totalmente suportado pela interface Enterprise Dashboard 

da Dexdyne, baseada na cloud, que permite uma interação simples. O 

vasto conjunto de softwares do Dashboard suporta funções como 

acesso em tempo real a animações HTML ativas, gráficos, download 

de relatórios de dados no formato CSV ou XLS, visão geral, alertas por 

email e SMS, administração de SMS e alterações na configuração 

remota. O utilizador pode visualizar e controlar todas as suas 

instalações remotas a partir de um único login em qualquer dispositivo 

com suporte para a Web, como iPad, iPhone ou Android. 

Como funciona? 
 
O DXP100 lê os sinais remotos da sua instalação a partir de canais 

digitais e analógicos configuráveis pelo utilizador. Cada canal digital 

pode ser configurado como um contador não volátil de 32 bits ou como 

uma simples entrada digital. Da mesma forma, as oito entradas 

analógicas diferenciais são de alta resolução e podem ser configuradas 

para aceitar sinais de entrada de 0-10V ou 4-20 ma. Além disso, caso 

a sua instalação possua PLC’s de processo com ligação Modbus, o 

DXP100 também pode monitorizar e registar dados a partir dos 

mesmos. Os dados monitorizados podem ser registados localmente 

uma vez por minuto - ou num intervalo à sua escolha. 

 

O modem 3G embutido vem como standard, o que permite a ligação à 

Internet, fornecendo os dados adquiridos na frequência configurável 

pelo utilizador para o servidor Enterprise Dashboard baseado na cloud 

através de um link seguro. 
 

Aplicações 
 
O DXP100 tem classificação IP65 e pode ser utilizado em aplicações 

outdoor tais como: 
 
• Monitorização de bombas e reservatórios de água 
 
• Monitorização ambiental 
 
• Monitorização de cheias 
 
• Monitorização de tanques de combustível 
 
• Monitorização de silos 
 
• Aplicações agrícolas (Smart agriculture) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Especificações Técnicas  

Comunicações 

Externas 

Wireless GSM/GPRS/3G 
 

GPS (opcional)  

 

 
 

Comunicações 
locais de I/O com 
os equipamentos 

2 x RS485. 
 

16 x Entradas Digitais oticamente 
isoladas (0-24V). 

 

 

Entradas Digitais configuráveis como 
contador (32 bit) ou com/sem isolamento 
galvânico. 

 

 
8 Entradas analógicas diferenciais de 16 
bits oticamente isoladas e configuráveis 
como 0-10V ou 4-20 ma. 
 
4 saídas digitais isoladas oticamente, 
para 24V a 150mA por canal (máx.) 
Variantes de E / S adicionais disponíveis 
mediante solicitação. 

 

  
 

Protocolos 
suportados nas 
comunicações 
locais 

Modbus RS485. 

 

  
 

Reportes de 
Alarmística Mensagens SMS e notificações via email. 

 

  
 

Segurança 2048 bit SSL. 
 

 VPN. 
 

 
Multiutilizador, acesso protegido por 
password multinível. 

 

  
 

Registo de dados Registo escalável dos dados 
 

 dos equipamentos. 
 

  
 

Atualizações de 
software 

Capacidade de atualização do software 
remotamente. 

 

  
 

Características do 
Hardware 

Baixo consumo. 
Sem partes móveis. 

 

  
 

Características 
Elétricas e Físicas 

Caixa para montagem na parede com 
proteção IP65 

 

Material de policarbonato. 
 

 
 

Dimensões: 300x300 x180 mm. 
 

  

Peso: 3.2kg. 
 

Temperatura de Operação: 
-10 to +40°C. 

 

 

Humidade: 0 - 70% sem condensação. 
 

Alimentação: 85-260V AC/DC. 
 

Consumo: 
 

12W em estado normal de operação 
 

20W quando o modem está em 
transmissão. 

 

 
 

 
 


