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Monitoramento de Solo
O estado da umidade do solo é um fator crítico que influencia
a produção de plantas. A definição correta do cronograma
de irrigação pode controlar o estado da umidade do solo,
reduzindo a drenagem e mantendo níveis ótimos de umidade
para maximizar o crescimento das plantas.

Dados em Formato Aberto
Compatíveis com Conectividade
Flexível (pg. 74-75)

Para implantar um cronograma de irrigação confiável e preciso,
leituras regulares e objetivas da umidade do solo são essenciais.
Existem diferentes tecnologias para descobrir o conteúdo de
umidade no solo, incluindo ADR, TDR, capacitância e nêutron.
A escolha dos instrumentos será determinada pelo tipo de
informação de que o operador precisa, o tipo de solo, a lavoura,
o custo relativo, a confiabilidade e a facilidade de uso em campo.
A tecnologia IoT (Internet das Coisas) aumenta a velocidade,
consistência e a conveniência da coleta de dados e do
gerenciamento de aplicações. A gama modular de SNiPs (Pacotes
de Sensor-Node com IoT) da ICT International permite medições
precisas em tempo real para o monitoramento contínuo do solo.
Consulte as páginas 70-81 para mais informações.
Os SNiPs reduzem os custos de obter uma visão mais geral da
aplicação, substituindo os tradicionais dataloggers para
cada sensor ou parâmetro adicional.

MFR-NODE
da ICT
pg. 76

Sondas de Umidade do
Solo MP406 pg. 6
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Monitoramento Urbano e Industrial
Ambientes urbanos construídos são em geral ambientes
experimentais extremos, mais notadamente em termos de
temperatura, umidade, poluentes do ar, radiação ultravioleta
(UV) e ruído. Fontes domésticas e industriais, principalmente o
tráfego de veículos automóveis, são responsáveis por uma gama de
emissões de poluentes e de ruídos que afetam a qualidade de vida
em ambientes urbanos. Os dados ambientais são uma ferramenta
de tomada de decisões que fornecem informações necessárias
para melhorar a qualidade de vida em ambientes urbanos.

Dados em Formato Aberto
compatíveis com Conectividade
Flexível (pg. 74-75)

A tecnologia IoT (Internet das Coisas) aumenta a velocidade,
consistência e a conveniência da coleta de dados e do
gerenciamento de aplicações.
A gama modular de SNiPs (Pacotes de Sensor-Node com IoT) da
ICT International permitem medições precisas em tempo real
para o monitoramento contínuo. Consulte as páginas 70-81 para
mais informações. Os SNiPs reduzem os custos de obter uma visão
mais geral da aplicação, substituindo os tradicionais dataloggers
para cada sensor ou parâmetro adicional.

Estação IMS305
Estação Meteorológica para
Monitoramento de Qualidade
do Ar Urbano & Ruído em
Estradas pg. 65
Temperatura de Superfícies pg. 67
(Estradas/Calçadas/Edificações)

Medidor de Fluxo de Seiva
SFM1-X (LoRaWAN) para Saúde
de Árvores Urbanas pg. 22

Dendrômetro de
Cinta DBV60 pg. 28

MFR-NODE
da ICT
pg. 76

Umidade do Solo para
Espaços Verdes
pg. 8 SMT-100

Umidade do Solo para
Calçamentos Permeáveis
MP406 pg. 6-11

Monitoramento da Qualidade do Ar: Tamanho de Partículas & Ruído
Estação Meteorológica Industrial IMS305
As estações meteorológicas multi-parâmetros IMS305 foram
desenvolvidas especificamente para aplicações urbanas e
industriais. A IMS305 mede temperatura, umidade relativa,
pressão, ruído, velocidade do vento, direção do vento, PM2,5
e PM10 em um gabinete com proteção contra radiação com
ventilação. O porte pequeno e a eficiência energética da
IMS305 a tornam ideal para ambientes urbanos, redes de
qualidade do ar, locais de construção e mineração, e outras
aplicações de rede. Desenvolvida para máxima portabilidade
e capacidade de serviço, a IMS305 pode ser instalada
rapidamente e montada em um tripé ou mastro de veículo.
Com caixa de proteção com grau industrial e sem partes
soltas, a IMS305 oferece operações de campo de longo prazo
e sem manutenção.
Estação Meteorológica IMS305
para Qualidade do Ar Urbano &
Ruído em Estradas

Estação Meteorológica Industrial IMS202
A IMS202 foi desenvolvida como uma solução livre de
instalação para determinar a fonte provável de incidentes de
qualidade do ar, poeira, incêndios ou odores. Trazendo um
anemômetro sônico e sensores PM2,5 e PM10, a IMS202 é
ideal para uso em aplicações de conformidade regulatória,
responsabilidade corporativa e melhoria de processos para
determinar a fonte provável de incidentes de qualidade do ar,
poeira, incêndios ou odores.

Extensões para o SNiP-IMS305

Radiação Solar
SP-510 pg. 54-55
Pluviômetro
RIM-7499-BOM pg. 45

SNiP-IMS202

SNiP-IMS305

Sensor

IMS202

IMS305

Node do
SNiP

S-NODE

MFR-NODE

Suporte /
Alimentação

SPLM7/SP10

SPLM7/SP10

Extensões
Disponíveis

-

Chuva RIM-7499-BO Pg. 45
Radiação Solar SP-510 Pg. 54

MFR-NODE
da ICT
pg. 76

Especificações das Estações Meteorológicas Industriais IMS
Medidas obtidas - Princípio de Medição

Faixa

Precisão

Resolução

0~60m/seg

±3%

0,1m/seg

Y

Y

0°~360°

±3°

±1°

Y

Y

-40°C~+60°C

±0,3°C

0,1°C

-

Y

Umidade Relativa % - Capacitância

0~100% Rh

±2% Rh

1% Rh

-

Y

Pressão Barométrica - Piezoresistivo de Silício

10~1300Pa

±1hPa

0,1hPa

-

Y

Ruído – Microfone Capacitivo
(*simula o ouvido humano)

30~130dB

±1,5dB

Valor
A-weighted*

Y

Y

0~1000μg/m3

±10μg/m3 ou 15%

0,3μg/m3

Y

Y

Velocidade do Vento - Ultrassônica
Direção do Vento - Ultrassônica
Temperatura °C - Resistência de Platina

Partículas PM2,5/10 – Dispersão a Laser
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Monitoramento de Qualidade do Ar: Gases & Oxigênio
Detecção de Gás
□
□
□
□
□
□

A linha de sensores de gases GDA-2500 apresenta
um módulo de sensor eletroquímico com
compensação de temperatura e fácil reposição. Os
componentes eletrônicos do sensor são instalados
em um gabinete de plástico robusto tolerante ao
sol com classificação IP56; o cabeçote do sensor
e seus componentes eletrônicos são instalados
em um gabinete de metal com classificação IP53.
Os sensores vêm testados e pré-calibrados sob
condições laboratoriais controladas de fábrica.
SNiPs de Gases
Medidas
obtidas

Monóxido de carbono;
Amônia;
Dióxido de nitrogênio;
Sulfeto de hidrogênio;
Dióxido de enxofre;
Etileno.

SNiP-Co

SNiP-NH3

SNiP-NO2

SNiP-H2S

SNiP-SO2

SNiP-C2CH4

SNiP-CI2

Monóxido
de carbono

Amônia

Dióxido de
nitrogênio

Sulfeto de
hidrogênio

Dióxido de
enxofre

Etileno

Cloro

Sensor

GDA-2525

GDA-2526

GDA-2527

GDA-2529

GDA-2530

GDA-2535

GDA-2531

Faixa

0-200ppm*

0-1000ppm*

0-30ppm

0 -100ppm

0 -10ppm

0-200ppm

0-10ppm

Precisão

< 0,5% F/S

Node do SNiP

MFR-NODE

Suporte /
Alimentação

Suporte de montagem CH-24 / NMB2-GS para pacote integrado de node e sensor de gás.

* Faixas mais baixas disponíveis.

Sensor de Oxigênio
Sensor de Oxigênio com Termistor de Referência de Resposta
Rápida: O SO-421 possui um tempo de resposta de apenas 14
segundos e possui um termistor para corrigir alterações de
temperatura e um aquecedor por resistência para aumentar a
temperatura da membrana em aproximadamente dois graus
acima da temperatura ambiente para impedir a ocorrência de
condensação na membrana de Teflon e o bloqueio do meio
de difusão do sensor.
Estão disponíveis duas opções de cabeçote: um cabeçote de
difusão que cria um pequeno bolso de ar para medição em
meios porosos e um cabeçote de fluxo com dois adaptadores
para encanamentos que permite a medição de gases sendo
bombeados através de tubulação.

Aplicação:
□ O2 em ambientes industriais/controle climático;
□ Experimentos laboratoriais;
□ Monitoramento de taxas de respiração através da
medição do consumo de O2 em câmeras herméticas;
□ Medição de gradientes de O2 em solo / meios porosos.
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SNiP de Oxigênio

SNiP-AAO

Medidas obtidas

Oxigênio %

Sensor

SO-421-SS

Capacidade de
Sensores por SNiP

Até

Unidade da Medida

% [O2]

Repetibilidade da Medição
Node do SNiP

4

<1%
S-NODE

Suporte / Alimentação

SPLM7/SP10 /
AO-001/A0-002

Extensões Opcionais
do SNiP

Temperatura
Ambiente, Umidade

Solo 4-17 Plantas 18-43 Meteorológico 44-55 Hidrológico 56-63 Urbano e Industrial 64-69

Monitoramento de Temperatura Urbana/Industrial

Pacote de Monitoramento de Energia Solar PV
Um pacote de monitoramento PV (fotovoltaico), para
monitorar recursos de energia solar, otimizar a colocação de
painéis para máxima eficiência, monitorar o desempenho de
sistemas fotovoltaicos e determinar a localização. O pacote
inclui uma braçadeira para suporte, sensor de temperatura
PRT de Classe A atrás do painel com fita Kapton, abrigo
termométrico com aspiração por ventoinha e conversor 24
V-12 V DC, e sensor de temperatura do ar PRT de Classe A
com adaptador para porta TS-100.

Radiômetro Infravermelho para Medição
Meteorológica em Estradas

SNiP-PVM
Medidas
obtidas pelo
SNiP
Sensores

Irradiância Global Horizontal
(GHI) ou Irradiância no Plano
Inclinado (PoA),
Temperatura atrás do Painel,
Temperatura do Ar
SP-214, CS240, ST-150

Node do SNiP

AD-NODE

Alimentação
/ Suporte

SP10 / SPLM7,
TS-100 Proteção contra Radiação
com Aspiração por Ventoinha,
AL-120

Opcional:

Pluviômetro, Piranômetro

O novo radiômetro infravermelho para medição
meteorológica em estradas da Apogee foi desenvolvido para
medir a temperatura da superfície de estradas. O exclusivo
campo de visão horizontal (FOV, do inglês Field Of View) foi
desenvolvido para medir estradas com largura de 6m quando
instalado a uma altura de 3,5m e distância de 7m em ângulo
descendente de 70°. Também está incluído um abrigo solar
de comprimento estendido, para impedir o acúmulo de neve
sobre o sensor.
SNiP de Estrada

SNiP-SI4

Medidas obtidas

Temperatura da Superfície da
Estrada

Sensores

Radiômetro Infravermelho de
Superfície SI-4HR-SS

Campo de Visão

16° Horiz. 5° Vert.

Incerteza de Calibração

<±5°C

Node
Capacidade de Sensores
por SNiP
Alimentação / Suporte

MFR-NODE
Até

o total de 4 Sensores
SP10 / SPLM7, AM-220

Opcional: Radiação Solar, Molhamento da Superfície,
Chuva, Temp. Ambiente, Velocidade/Direção do Vento

Possibilitando melhores resultados de pesquisa global em monitoramento de solo, de plantas e ambiental

ICT INTERNATIONAL

67

Monitoramento de Temperatura Urbano/Industrial

Hukseflux Fluxo
de calor HFP01
pg. 68

THERM-SS pg. 14
Temperatura
MFR-NODE
da ICT
pg. 76

Fluxo de Calor
A transferência de calor ocorre por causa de diferenças de
temperaturas, com o calor fluindo de uma fonte para um
receptor, de um ambiente quente para um frio. Sensores
de fluxo de calor medem a transferência de calor, o fluxo de
energia para ou através de uma superfície (W/m²) que resulta
de fontes de calor por convecção, radiação ou condução.
Fluxos de calor convectivos ou condutivos são medidos
permitindo que este fluxo de calor passe através de um sensor
específico. Estes sensores fornecem uma medição local da
resistência térmica dos materiais, conhecida comumente
como valor R sendo, desta forma, uma ferramenta importante
no estudo da dinâmica térmica das edificações.
O SNiP-HFP é equipado com uma Placa de Fluxo de Calor
HFP01 da Hukseflux e dois termistores de superfície para
medições de temperatura diferenciais.

SNiPs de Temperatura
Medidas obtidas pelo SNiP
Sensores/Dispositivo
Unidades da Medida
Faixa de Medição
Precisão
Node do SNiP

68

Medição da Temperatura da
Superfície
A ICT International oferece sensores de temperatura
de superfície com e sem contato (temperatura
por infravermelho). Sensores de superfície com
contato medem a temperatura através de contato
físico. Termômetros infravermelhos (IR) medem a
temperatura das superfícies a distância, medindo
a amplitude da energia IR que é irradiada pela
superfície.
RTD de Superfície de Platina com placa de contato
de metal e fibra de isolamento de alto desempenho
colada sobre o sensor com opções de suporte por
colagem, parafusos ou fita.

SNiP-HFP

SNiP-AT

Fluxo de Calor

Temperatura Ambiente

1x HFP01, 2x THERM-SS

THERM-EP

W/m2

°C

-2000 a +2000 W/m²

-40°C a +80°C

± 3 %

±0,5°C a 25°C

MFR-NODE

AD-NODE

Extensões para o SNiP

Temperatura da Superfície

Suporte / Alimentação

CH24

ICT INTERNATIONAL

• Ampla faixa de temperatura;
• Não invasivo;
• Sensor selado contra condensação ou
ambientes úmidos;
• Estável: variação de < ±0,05°C em 5 anos;
• Peças montadas permanentemente.

Abrigo Termométrico Passivo
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Avaliando a Eficiência Térmica em Moradias
Uma Vida Neutra em Carbono em
Construções Existentes
Em colaboração com a Z-NET de Uralla, a ICT International
vem trabalhando para avaliar a eficiência com a qual
moradias de várias eras do design utilizam a energia para
obter e manter o conforto térmico, em comparação com
aquelas que são otimizadas termicamented.

Solução de Monitoramento e Rede
As moradias estudadas foram equipadas com sensores
para medir o uso de energia (gás, madeira, eletricidade)
e para monitorar os gradientes de temperatura internos e
o conforto térmico das áreas de convivência, assim como
a perda de calor pelos elementos estruturais nas áreas
amplamente utilizadas. Estes dados foram coletados
através de uma série de loggers e transmitidos para a
nuvem por IoT Nodes.

Resultados
Os resultados preliminares mostram o quão efetivamente
as entradas de energia estão sendo utilizadas pela
moradia para manter o calor dentro da zona de conforto
térmico. Em uma construção de 1915 sem melhorias no
estilo “Federation” de madeira, as entradas de energia
são rapidamente dispersadas através das paredes e
do teto; foram observados gradientes de temperatura
acima de 20°C entre as zonas do piso e do teto. Com o
monitoramento contínuo, espera-se que seja possível
identificar as melhores estratégias de isolamento e, assim,
que medidas de melhoramento possam ser empregadas
para aprimorar a eficiência das entradas de energia.
Os sensores utilizados incluem: HFP01 para Placas de
Fluxo de Calor; termistores; células de carga para lenha
/ cilindros de gás; ATH-2S para temperatura interna e
umidade relativa; ATH-2S para temperatura externa e
umidade.

A figura acima mostra as mudanças na temperatura interna em comparação ao uso de gás conforme os moradores transitavam durante o dia;
como pode ser observado, há um número de picos de mudanças de temperatura, e uma mudança associada na quantidade de gás no cilindro
(medida pela célula de carga sob o cilindro).

Possibilitando melhores resultados de pesquisa global em monitoramento de solo, de plantas e ambiental
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Entendendo as Redes de Sensoriamento com IoT
A IoT (Internet das Coisas, do inglês Internet of Things)
fornece dados em tempo real dos sensores instalados
para monitorar o ambiente físico. Os requisitos de
sensoriamento e as aplicações são vários. Exemplos
podem abranger desde um engenheiro de geotecnia
que está monitorando a drenagem do solo em um aterro
sanitário até um engenheiro florestal que está avaliando
as taxas de sequestro de carbono em uma plantação
nativa.
A coleta de dados em tempo real fornece informações
para gerenciar ativos em tempo real, disponibiliza uma
coleta de dados processados intensivamente e assegura
a coleta de dados para aplicações em pesquisa.

A tecnologia de IoT utilizada no fornecimento de dados
varia de acordo com as necessidades do local e de
sensoriamento; não existe uma única tecnologia que
atenda melhor a todas as aplicações.
O foco da ICT International está sempre na detecção,
a nossa abordagem em relação à IoT é agnóstica;
fornecendo uma série de Nodes IoT compatíveis com os
sensores mais apropriados para a aplicação, enquanto
fornece a melhor forma de conectividade para o local da
instalação e rede de monitoramento.

Satélite

Pesquisa de
Monitoramento
Ambiental

Estação Meteorológica
MetOne pg. 48

Piranômetro – Sensor
de Radiação Solar
pg. 54

LTE-M
Cat-M1/
Cat NB1

Gerenciamento
Florestal

Horticultura

Agricultura
Medidor de Fluxo
de Seiva SFM1x
(LoRaWAN) pg. 22

Mineração, Aterros
Sanitários & Geotecnia
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Gateway ICT
LoRaWAN
pg. 80-81

Dendrômetro de
Cinta DBV60 para
Incremento em
Diâmetro pg. 28

Dados em Formato
Aberto Compatíveis com

Gerenciamento de
Construções Ecológicas

Captação, Nível
& Fluxo de Água

NODE ICT
pg. 74-79

Sondas de Umidade do
Solo MP406 pg. 6-7

ICT INTERNATIONAL

Conectividade Flexível pg. 74-77
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Planejando a Localização dos Nodes Para uma Rede LoRaWAN
Kit de Teste LoRaWan – Rádio USB com LoRa® P2P
O Kit de Pesquisa LoRa da ICT International é a ferramenta ideal
para determinar os requisitos de abrangência da rede e da
infraestrutura LoRaWAN, assim como para identificar restrições
do local antes da instalação do portal (gateway). O Kit de Teste
de Pesquisa LoRa contém conectores USB transceptor e receptor
LoRa pareados, antenas e um gerador de energia; O sistema não
necessita de instalação adicional para Windows 10, Linux, e MacOS
(possui drivers para Windows 8). O comando AT embutido permite
que o usuário configure os rádios.

Principais Características:
□ LoRaWAN™ Client de longo alcance e baixo
consumo
□ Conectividade LoRa® Ponto a Ponto (P2P)
□ Comando AT
□ O comando AT embutido permite que o
usuário configure os rádios.

Possibilitando melhores resultados de pesquisa global em monitoramento de solo, de plantas e ambiental
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Pacotes de Sensores-Nodes com IoT (SNiPs)
Os Pacotes integrados de Sensores e Nodes da ICT
International (SNiP) fornecem soluções de monitoramento
pré-configuradas prontas. A gama de SNiPs Base abordada
neste catálogo inclui sensores, node, bateria e acessórios
de montagem.

Os SNiP podem ser expandidos para incorporar vários
sensores base, ou personalizados para incluir outros
sensores e acessórios compatíveis. Entre em contato
com a ICT International para discutir qual o melhor
SNiP e sistema IoT para a sua aplicação.

SNiP Base: SNiP-MP4 pg. 6-7
1x MFR-NODE pg. 76
1x Sensor MP406

Com Calibrações
de Energia &
Freqüência pg.
74-75
1x Painel Solar
+ Bateria de íons de Lítio Recarregável
1x Painel Solar/Estrutura de Montagem do Node

Extensões para o
SNiP
2x Sensor MP406
pg. 4-7

1x Sensor de Chuva
pg. 45

Observações
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Exemplo de Configurações de SNiP para Aplicações em Lavouras de Frutas
Exemplo: Pacote Integrado de Sensor-Node (SNiP) para Monitoramento de Irrigação
de Citrus

Medidor de Fluxo
de Seiva SFM1x
(LoRaWAN) pg. 22

ATH-2S
Temperatura e
Umidade do Ar pg. 52

MFR-NODE
da ICT
pg. 76

Dendrômetro de Cinta
DBS60 pg. 28

Sondas de Umidade do
Solo MP406 pg. 6-7

Medidor de Fluxo de Seiva em
Árvore de Citrus pg. 22

Exemplo: Pacote Integrado de Sensor-Node (SNiP) para Monitoramento de Irrigação
de Banana
Uma configuração de
SNiP personalizada
que abrange a
sequência SoloPlanta-Atmosfera
para monitorar e
gerenciar a irrigação
e fertilização em
resposta às condições
apresentadas pela
plantação de banana.

ATH-2S
Temperatura e
Umidade do Ar
pg. 52
Medidor de Fluxo
de Seiva SFM1x
(LoRaWAN) pg. 22

MFR-NODE
da ICT
pg. 76

Sondas de Umidade do
Solo MP406 pg. 6-7
Medidor de Fluxo de Seiva em Bulbo de Bananeira Jovem

Possibilitando melhores resultados de pesquisa global em monitoramento de solo, de plantas e ambiental
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Entendendo os Nodes de IoT
Nodes de IoT para pesquisadores, agricultores, horticultores,
engenheiros florestais, engenheiros de geotecnia, mineradores,
gerentes de utilidades e de ativos. A implantação de IoT pela
ICT International foi orientada por 30 anos de experiência em
sensoriamento para a área ambiental. Os Nodes da ICT International
foram desenvolvidos especialmente para medir parâmetros chave
do solo, de plantas e do ambiente, e compreendem todos os
atributos importantes para comunicação em sensoriamento:

Entradas Específicas de Sensores
Os Nodes de IoT da ICT International são compatíveis com os
seguintes sinais de saída utilizados em sensoriamento ambiental:
SDI-12, e analógico de alta definição e digital. Para obter um
monitoramento altamente especializado, como no caso de
Fluxo de Seiva, nós desenvolvemos produtos personalizados,
cientificamente validados e independentes.

Conectividade Flexível
O impulso da ICT International no sentido de uma Plataforma
de conectividade agnóstica reconhece que mesmo a forma mais
apropriada de conectividade pode variar dependendo do local de
monitoramento e da rede. A Plataforma IoT fornece soluções LPWAN
intercambiáveis, e teremos opções para via satélite em breve.

Dados em Formato Aberto
Os Nodes LoRaWAN e LTE-M Cat-M1/Cat NB1 da ICT International
fornecem dados em formato aberto livres de formatação ou
codificação protegida por direitos autorais. Isso permite ao usuário
final controle total do ponto de sensoriamento, e traz flexibilidade
à coleta, ao armazenamento e à visualização dos dados.

Sistema de Fornecimento de Energia Adaptável
Nem todos os sensores ambientais foram desenvolvidos para
aplicações IoT de baixo consumo. Os Nodes de IoT da ICT
International trazem opções de fornecimento de energia flexíveis,
incluindo opções para fonte externa de 12 - 24VDC, baterias
recarregáveis de íons de lítio de 6,5Ah ou 13Ah ou um jogo de
baterias de lítio não recarregáveis.

Ambientalmente Selado

IP65

RATED
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Os Nodes de IoT da ICT International possuem classificação IP65,
e demonstraram ser capazes de operar em condições ambientais
extremas, desde os quentes desertos australianos às florestas
tropicais da Indonésia, e até a Tundra Ártica.

Possibilitando melhores resultados de pesquisa global em monitoramento de solo, de plantas e ambiental

MFR S AD EF LVL

Nodes LoRaWAN
Rádios

LoRa, LoRaWAN, FSK
GNSS Multi-Constelação
LTE-M Cat-M1

Faixas de
Freqüência
LoRaWAN

AS923 (Ásia)
AU915 (Austrália)
US915 (Estados Unidos)
EU863-870 (Europa)
CN470-510 (China)
IN865-867 (Índia)

Entradas de sensor

SDI-12
1x Analógica de 24-Bits
4x Analógica de 24-bits
4x Entradas Digitais de Contato Seco
RTD/Termistor (2x 24-Bits de Precisão)
4~20mA
Freqüência 0~100kHz
Detecção de Ruídos RF

Sensor de Nível Ultrassônico de 0 a 10m ou 0 a 5m

Interfaces

Console Serial USB
Configuração de Downlink LoRaWAN

Características
Relatórios Periódicos
Alarme Baseado em Limiar Definido
Cartão SD (Armazenamento de Dados)
SNiP (Pacote de Sensor-Node com IoT)
Acelerômetro de 3 Eixos
Fontes de Energia

Lítio não recarregável
Lítio recarregável
Entrada DC Solar Externa
Fonte Externa DC

Gabinete
Pronto para Instalação

Policarbonato IP65
Personalizado
|

Variações do Produto
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Nodes de IoT da ICT International

MFR

MFR-NODE: Node Multifuncional para Pesquisa
O MFR-NODE foi desenvolvido para trazer opções
flexíveis de comunicação, sensores e fornecimento
de energia. O MFR-NODE possui entradas SDI-12,
quatro entradas de contagem digitais de contato
seco de 32 bits e quatro entradas analógicas single
ended (duas diferenciais) de 0 a 3V com excitação de
tensão selecionável entre 12V, 5V ou 3V e entrada de
frequência de 0-100khz.

Com um cartão SD embarcado, o MFR-NODE fornece capacidade
Independente de registro de dados e redundância completa de
dados para o caso de perda temporária de comunicação ou de
perda de pacotes– ideal para aplicações de pesquisa. Os dados
são armazenados em formato csv para facilitar a utilização.
O MFR-NODE é compatível com sensores com requisitos maiores de
consumo; um painel solar pode carregar a bateria interna de íons
de lítio ou o node e o sensor podem ser alimentados por uma fonte
DC externa (ex. bateria ou rede elétrica). O LTE Cat M1/Cat NB1/
EGPRS traz a opção de instalação remota em áreas fora do alcance
de redes LoRaWAN. Comunicação totalmente encriptada de dados,
com arquivos JSON ou csv transmitidos através de MQTT(S) para um
agente definido pelo usuário com suporte dedicado para MQTT em
Hub Microsoft Azure IoT.
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Principais Características:
□ Conectividade LoRaWAN™ de longo
alcance e baixo consumo;
□ LTE Cat M1/Cat NB1/EGPRS;
□ Cartão SD para armazenar dados em
formato csv;
□ SDI-12;
□ 4 x entradas de contagem digitais de
contato seco 32 bits;
□ ADC de 24 bits para 2x sensores
diferenciais / 4x sensores single ended,
excitação de tensão selecionável de 3V, 5V
ou 12V;
□ Entrada de frequência de 0-100khz;
□ Recarregável por energia solar, bateria de
íons de lítio de 6,5Ah ou 13Ah fonte DC
externa;
□ MQTT e MQTT(S);
□ Suporte a Hub Microsoft Azure IoT.
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S-NODE: Para Monitoramento Ambiental (SDI-12)

S

O S-NODE foi desenvolvido para ser compatível com
a ampla gama de sensores ambientais baseados
em SDI-12, e inclui quatro entradas embarcadas
para sensores e a capacidade de conectar sensores
adicionais externamente.

Com alimentação baseada em bateria de íons de lítio
recarregável de 6,5Ah ou 13Ah, ou em uma fonte
DC externa, o S-NODE é compatível com sensores
que possuem maior consumo de energia. A LoRaWAN possibilita
configuração totalmente remota através de downlinks, incluindo
habilitar/desabilitar mensagens de confirmação e alterações no
intervalo dos relatórios.
O LTE Cat M1/Cat NB1/EGPRS traz a opção de instalação remota para
áreas fora do alcance de redes LoRaWAN. Comunicação totalmente
encriptada de dados, com arquivos JSON ou csv transmitidos através
de MQTT(S) para um agente definido pelo usuário com suporte
dedicado para MQTT em Hub Microsoft Azure IoT.

□ Conectividade LoRaWAN™ de longo
alcance e baixo consumo;
□ LTE-M Cat-M1;
□ Capacidade para conexão física de quatro
sensores SDI-12;
□ Sensores adicionais podem ser conectados
externamente;
□ Recarregável por energia solar, bateria de
íons de lítio de 6,5Ah ou 13Ah ou fonte DC
externa;
□ GNSS multi-constelação opcional;
□ MQTT e MQTT(S);
□ Suporte a Hub Microsoft Azure IoT.

Possibilitando melhores resultados de pesquisa global em monitoramento de solo, de plantas e ambiental
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Nodes LoRaWAN

AD

AD-NODE: Para Sensores Analógicos & Digitais de Alta Resolução
O AD-NODE foi desenvolvido para quem requer
precisão em suas medições analógicas e digitais.

Com um conversor ADC de 24 bits, o AD-NODE
comporta dois termistores/RTDs, uma entrada
de 0 a 1,5V e uma de 4 a 20mA. Cada uma das
quatro entradas digitais de contato seco é capaz de
amostragens simultâneas a 1 kHz, com relatórios
periódicos. As configurações do equipamento
podem ser alteradas remotamente através da LoRaWAN™ ou
localmente utilizando a entrada USB.
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□ Conectividade LoRaWAN™ de longo
alcance e baixo consumo;
□ 2x RTD de 24 bits;
□ 1x entrada de voltagem (0 a 1,5V ) de 24
bits;
□ 1x 4 a 20mA de 24 bits;
□ 4x entradas de contagem digitais de
contato seco de 32 bits,
□ 2 x saídas digitais;
□ Baterias AA de Lítio Energizer;
□ Downlinks totalmente reconfiguráveis via
LoRaWAN™.
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LVL

LVL-NODE: Monitoramento Ultrassônico de
Nível de Água
Um sensor de nível ultrassônico com baixa
manutenção e LoRaWAN é uma solução rápida e fácil
para monitorar níveis de fluídos de todos os tipos.

Alarmes automáticos baseados em limites definidos
para condições de nível baixo ou alto são enviados
em segundos, reduzindo o tempo de resposta. Com
o suporte de um rádio LoRa de longo alcance e baixo
consumo, cada sensor foi desenvolvido com tempo de vida de
bateria de até 15 anos, com envio de relatórios diários. O sensor
Ultrassônico foi desenvolvido para ser instalado sobre o fluído alvo
a ser monitorado e automaticamente filtrar ecos de obstruções
mínimas (filtragens diferentes disponíveis sob encomenda).
Uma versão mais robusta com conectores de classificação IP66 e
sensores resistentes à corrosão também está disponível. Integrar
os dados recebidos em sistemas existentes é muito fácil, bastando
conectar-se a um servidor LoRaWAN e receber os dados segundos
após o seu envio.

□ Conectividade LoRaWAN de longo alcance e
baixo consumo, & GNSS Multi-Constelação;
□ Precisão de até 10 metros ±1, precisão de
5 metros com ±1mm;
□ Bateria com até 15 anos de vida útil, com
vários relatórios por dia;
□ Totalmente reconfigurável através de USB
ou downlink LoRaWAN;
□ Modo de alarme de nível com amostragem
periódica.

Possibilitando melhores resultados de pesquisa global em monitoramento de solo, de plantas e ambiental
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Gateways LoRaWAN: A Nexus 8 & Nexus Core

Um Gateway LoRaWAN™ IoT Edge de 8 canais

Características

A linha NEXUS 8 de entradas LoRaWAN™ combina um rádio
LoRaWAN™ de alto desempenho com várias tecnologias de
backhaul, simplificando a instalação de redes IoT em áreas urbanas
e rurais. O rádio LoRa® de faixa ISM de longo alcance e baixo
consumo com 8 canais pode coordenar milhares de equipamentos
IoT em um raio de até 25 km.

□ Gateway LoRaWAN™ de 8 canais;
□ Apta para geolocalização RSSI;
□ Transportador de pacotes para redes
maiores;
□ Rádio LoRa®/FSK de banda ISM de
longo alcance e baixo consumo;
□ RX: 8_ LoRa® de 125kHz, LoRa®de
1_500kHz, 1_FSK;
□ TX: 1_LoRa®/FSK (meio-duplex);
□ Sensibilidade RX –137 dBm;
□ Potência máxima de TX 20 dBm EIRP;
□ GNSS concorrente multi-constelação (3);
□ Compatível com GPS, Galileo, GLONASS,
BeiDou;
□ Sincronização de horário por GPS.

A instalação em locais rurais afastados ou urbanos de difícil
acesso é simples utilizando a Estação de Campo Nexus8 Field
Station, fornecida com um gabinete de classificação IP65 e sistema
de alimentação por energia solar. O GNSS multi-constelação
embutido consegue localizar a entrada com precisão e auxilia na
sincronização do horário da entrada e calibração da frequência de
transmissão do rádio. O Sistema operacional embarcado Linux que
alimenta a entrada é totalmente aberto ao usuário, permitindo
backhaul personalizada e a instalação de aplicações.

Sistema
□ Kernel Linux 4.x OS Definium (derivativo do Arch Linux);
□ Software pré instalado para gerenciamento de todas as
características;
□ Hardware de 1 GHz ARM A8 com 512 MB RAM;
□ Armazenamento em MicroSD de 16 GB (OS instalado no cartão);
□ LTE/3G até 10 Mbps down / 5 Mbps up;
□ Bandas LTE FDD: 1, 3, 5, 7, 28.

□ AS/NZS 60950.1:2011, AS/NZS 4268:2012;
□ Armazenamento seguro criptografado de senhas e
certificados;
□ Gerador de número aleatório de hardware.
ICT INTERNATIONAL

□ Fonte de alimentação nominal de 12 V,
faixa de 10 V a 24 V DC
□ Alimentação via ethernet (do inglês
POE), 44 V a 57 V
□ Consumo médio de 5 W, pico de 7 W.

Informações ambientais &
Confiabilidade

Certificações e Segurança
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Informações Elétricas

□ Faixa de operação -20°C a 60°C;
□ Padrão RoHS (livre de chumbo).
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Modelos de Gateway LoRaWAN:
Região

Nexus 8

Nexus 8
Solar

AU915 (Austrália)
AS923 (Ásia)
US915 (Estados Unidos)
EU863-870 (Europa)

Rádios

LoRa, LoRaWAN, FSK
LTE (Diversidade de RX,
3G Reserva)
GNSS Multi-Constelação
Satélite Irídio

Acesso

Tela (HDMI)
com entrada USB
Console Serial USB

Interfaces

Host USB
Portas CAN / CANOpen
Expansão GPIO

Características

Linux OS Embarcado
Transportador de Pacotes LoRaWAN
Apto para Geolocalização RSSI
MicroSD (OS & Armazenamento)
Alimentação Via Ethernet
Armazenamento Criptografado Seguro

Sistema de Alimentação Baseado em Energia Solar

Gabinete
Pintura Eletrostática & Transparente
IP65+ (com antenas para área externa)
Pronto para Instalação

|

Variações do Produto
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Inovando & Revolucionando Desde 1979
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Nossa Declaração de Aptidão
A ICT International vem se especializando em
instrumentação para monitoramento de plantas,
solos e ambiental desde 1979. A ICT International é
uma empresa fortemente concentrada em ciência
e aplicações; constantemente desenvolvendo e
aprimorando soluções de monitoramento, manejo e
pesquisa para aplicações ambientais, agrícolas (colheita,
horticultura e plantações), de engenharia florestal,
mineração e industriais.
A ICT International começou com foco nos sistemas
agrícolas australianos, onde as chuvas esparsas e
altamente variáveis requerem a medição da umidade
do solo, das propriedades físicas do solo, do uso de
água pelas plantas e das condições meteorológicas
para garantir o uso eficiente da água e maximizar o
rendimento das colheitas.

Hoje, o programa de PDI da ICT International continua,
com foco em trazer conectividade IoT aos sensores para
fornecer dados em tempo real em ambientes naturais,
construídos e agrícolas.
O método de transmissão de dados e a maneira na qual
eles são apresentados é determinada pela aplicação
e escolhida pelo cliente. A ICT International não tem
preferência na transmissão de dados. LoRa, LoRaWAN,
ou LTE Cat M1/Cat NB1/EGPRS são as melhores soluções
com frequência, mas não sempre. Cada cliente deseja
que os dados sejam armazenados e apresentados
de forma diferente, e a ICT International atende aos
pedidos. Os cientistas priorizam a segurança dos dados
e a redundância acima da transmissão e apresentação,
enquanto gestores de lavouras priorizam a transmissão
de dados e a apresentação.

A Austrália é um país com grandes dimensões
geográficas, mas pouco populoso. As demandas dos
clientes australianos são tão diversas e complexas como
seriam para uma população muito maior, como a da
Europa ou dos EUA. Isto desafiou a ICT International a
desenvolver um conhecimento detalhado sobre ciência
das plantas e do solo, as tecnologias utilizadas para
coletar dados sobre as plantas e o solo, o comportamento
e as limitações dos sensores e como utilizar e interpretar
os dados coletados.

Os sistemas de monitoramento com IoT oferecem
novas oportunidades para gerenciamento em muitas
aplicações. Os sistemas de monitoramento com IoT da ICT
International são modulares, podendo ser modificados
ou expandidos facilmente, conforme a necessidade.

Em 2006 a ICT International lançou um programa de PDI
(Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação) para lidar com
as limitações tecnológicas nas medições de parâmetros
chaves de plantas e de solos. Como parte deste programa,
foram desenvolvidos os produtos registrados Medidor
de Fluxo de Seiva SFM1 e o Psicrômetro PSY1, para
monitoramento contínuo do uso de água pela planta e
do potencial hídrico da planta; hoje exportado para 50
países anualmente da fábrica da ICT International em
Armidale, em Nova Gales do Sul, Austrália.

A ICT International busca oportunidades de mercado
no mundo todo e está sempre aberta a novas parcerias
com pessoas ou empresas envolvidas em cada uma das
partes de nossa cadeia de produção, desde o portão da
fazenda até os sensores e satélites.

Este catálogo representa os produtos e habilidades
necessárias para desenvolver soluções de monitoramento
com IoT, conforme a demanda de clientes do mundo
todo.

Através de mais de 40 anos, a ICT International
desenvolveu relacionamentos sólidos e de longo prazo
com empresas líderes no mercado de instrumentação
do mundo inteiro. Ao trabalhar em parceria com
estas empresas, a ICT International garante que
seus clientes tenham acesso a uma ampla gama de
sensores, dataloggers e Nodes de IoT, assim como ao
conhecimento e a experiência técnica necessários para
fornecer soluções de monitoramento abrangentes.

Possibilitando melhores resultados de pesquisa global em monitoramento de solo, de plantas e ambiental
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Possibilitando melhores resultados de pesquisa global
em monitoramento de solo, de plantas e ambiental

www.ictinternational.com
sales@ictinternational.com.au
+61 2 6772 6770
DOC-00048-02

