
SOFREL
LS/LT

Solução para a melhoria do
rendimento em redes de distribuição



Sofrel LS: Um Concentrado de Inovações

Desenvolvido para responder aos constrangimentos específicos das instalações em caixas de visita 
em pontos de contagem, os Postos Locais da gama SOFREL LS e LT, constituem uma solução 
inovadora e eficaz para a sectorização das redes de adução de água potável.
Estanques, alimentados por bateria, comunicando por GSM em modo SMS, simples de instalar e de 
utilizar, os produtos da gama LS e LT permitem:

 ■ Pesquisa de fugas através de registo das contagens e caudais;
 ■ Teleregisto de contadores;
 ■ Acompanhamento de clientes «grandes consumidores»;
 ■ Telegestão de instalações isoladas;

Particularmente competitivos, os Postos Locais de sectorização LS e LT garantem um rápido retorno 
sobre o investimento contribuindo eficazmente no melhoramento do rendimento das redes.

Principais Aplicações

Sectorização de Redes de Água
Sofrel LS foi especificamente desenhado para aplicações de sectorização de redes 
de água e deteção de fugas. Quando ligado a contadores ou medidores de caudal 
instalados em pontos estratégicos da rede de água, efectua o registo dos índices 
de contagem, calcula automaticamente os caudais médios, os volumes diários e 
os caudais nocturnos, o que permite conhecer o comportamento de cada zona 
vigiada. Controla regularmente a pressão nas condutas e em caso de alteração do 
estado envia um alerta para o telemóvel.

Vigilancia das Descargas Intempestivas ....
SOFREL LT, possui funções de arquivo o que permite efectuar uma autovigilancia 
e diagnostico das redes de água residuais e pluviais. Quando ligado a um sensor 
o SOFREL LT regista o número de descargas intempestivas e a sua duração. 
Também dispõe de 2 entradas analógicas (AI) opcionais que permitem ligar 
detetores 4-20mA auto alimentados. A aquisição e o registo das medidas são 
parametrizáveis.
 

Controlo de Locais Remotos
Os data loggers SOFREL LS e LT utilizam comunicação sem fios SMS/GSM/GPRS 
e alimentação a bateria, o que permite efectuar uma monitorização e vigilancia de   
locais isolados.
Estes equipamentos registam regularmente os dados (niveis, pressões, etc...), e 
enviam alertas por SMS, no caso de alteração de estado (rebentamento, excesso 
de pressão, etc...).
SOFREL LS e LT são a solução ideal para a monitorização de reservatórios sem 
energia elétrica, instalações industriais isoladas, águas subterraneas, rios, canais 
de irrigação, etc... 

Leituras Remotas
O Sofrel LT e LS pode ser usado para efetuar leituras remotas de águas ou energia 
em edificios ou em grandes consumidores.
Os dados são armazenados em periodos definidos pelo utilizador, a fim de permitir 
um controlo rigoroso do consumo e efectuar relatorios periódicos que são enviados  
regularmente para um posto central de telegestão ou de supervisão para análise 
da rede.



Configuração:
Na criação de um novo Posto Local LS/LT, o assistente 
de configuração guia o utilizador passo a passo. 
Os ecrãs sucessivos permitem definir rapidamente 
e muito simplesmente os principais parâmetros de 
funcionamento. A leitura e a escrita da configuração 
efectuam-se através de ligação Bluetooth.

Diagnóstico: 
Os data loggers Sofrel LS/LT estão equipados com 
LEDs de cores o que permite efectuar rapidamente 
um  diagnostico visual (estado, conexão de rede, nível 
de recepção GSM, etc...) possibilidade de realizar 
diferentes testes de funcionamento através de Bluetooth 
usando um PC (verificação das entradas, teste do 
melhor operador GSM, teste do nível de recepção para 
uma pesquisa do melhor posicionamento do produto, 
nivel de carga da bateria, etc...).
É igualmente possível efectuar um diagnostico do 
produto e visualizar as informações atraves de um 
simples SMS enviado do telemovel.

Comunicação Bluetooth
-	Ligação	local	sem	fio	com	o	PC	ou	pocket	PC

-	Possibilidade	de	trabalho	fora	da	caixa	de	visita

-	Leitura	/	Escrita	da	configuração

-	Diagnóstico	completo

-	Transferencia	de	dados

Comunicação GSM/GPRS
-	Modem	GSM	integrado

-	Comunicação	segundo	o	modo	SMS	ou	GPRS	estudado	para	a	sectorização		
	 (custo,	fiabilidade	das	transmissões,	cobertura…)

-	Antena	alta	performance	integrada	e	adaptada	aos		
	 constrangimentos	de	instalação	em	caixas	de	visita	(fraco	nível	de		
	 recepção,	perturbações	devidas	à	estrutura	de	betão	e	à	tampa…).

Diagnóstico visual através de LEDs
-	Diálogo	operador	através	de	LEDs

-	Ajuda	na	instalação	e	na	manutenção		
	 (colocação	em	serviço	/	fora	de	serviço,	
	 ligação	a	rede	GSM/GPRS,	nível	de	
	 recepção,	etc.)

Vedação
-	Conceito	de	fecho	que	garante	a	
	 estanquicidade	(IP68)	reforçada

-	Conexões	através	de	ficha	do	tipo	“militar”

Abertura pelo utilizador
-	Instalação	do	cartão	SIM

-	Substituição	da	bateria

-	Anilha	e	ferramenta	de	aperto		
	 que	garante	a	vedação.

Alimentação autónoma
-	Bateria	de	lítio	longa	duração

-	Muito	pouco	consumo	em	funcionamento	o	
		que	assegura	uma	autonomia	de	vários	anos

-	Alimentação	dos	detectores

-	Medida	permanente	dos	consumos

Facilidade de Exploração

Ferramenta de configuração e de diagnóstico, o software SOFTOOLS alia simplicidade de utilização com um ambiente 
gráfico intuitivo.



Apoiando-se num sólido conhecimento das redes de água em mais de 35 
anos de experiência em telegestão, a LACROIX  SOFREL apresenta a 
gama de data loggers SOFREL LS/LT. Estes equipamentos industriais e 
inovadores corespondem perfeitamente às especificidades da sectorização 
das redes de agua potaveis, gestão das redes de águas residuais e pluviais 
e gestão de locais remotos.

Baseado em componentes eletrônicos e mecânicos comuns, a gama 
SOFREL LS/LT  distingue-se pelo seu software,  o número de entradas 
e por suas opções:

Características Sofrel LS Sofrel LT
Apresentação LS10 LS42 LS42EA LT42 LT42EA

Vedação	IP68 √ √ √ √ √

Diálogo	operador	através	de	leds √ √ √ √ √

Cabo	de	ligação	com	ficha	do	tipo	“militar”	(2m) √ √ √ √ √

Dimensões:	H261	x	L155	x	P176mm

Alimentação

Pilha	de	lítio	intercambiável √ √ √ √ √

Autonomia	da	pilha	standard	(conforme	condições	de	utilização) 5	anos 5	anos 5	anos 5	anos 5	anos

Autonomia	da	pilha	alta	capacidade	(conforme	condições	de	utilização) 10	anos 10	anos 10	anos 10	anos 10	anos

Comunicação

Antena	bi-banda	integrada √ √ √

Antena	bi-banda	exterior	estanque	com	cabo	(4m) √ √

Modem	GSM/GPRS	integrado √ √ √ √ √

Emissão	de	SMS	para	2	PC	diferentes √ √ √ √ √

Emissão	de	SMS	para	telemóvel √ √ √ √ √

Diálogo	local	em	Bluetooth √ √ √ √ √

Aquisição de informações

Entradas	digitais 1 4 4 4 4

Entradas	Tudo	ou	Nada	(DI) √ √

Número	máximo	de	DI	de	alertas	para	telemóvel 1 2 2 2 2

Entradas	analogicas	opcionais	(AI	4-20mA	diretamente	alimentados	pelo	LS/LT) 0 2 2 2 2

Envio	de	alarme	de	sistema 4 4 4 4 4

Armazenamento de dados 	

Alteração	de	estado √ √

Periodo	de	armazenamento	variável	na	detecção	de	DI √ √

Relatório	diario	do	número	de	alterações	do	estado √ √

Relatório	diario	do	tempo	ativo	 √ √

Características Técnicas da Gama LS/LT

Tecnilab, SA

Sede:  Rua Gregório Lopes LT 1512 B, 1449 - 041 Lisboa Portugal
 Tel.: 21 722 08 70 Fax: 21 726 45 50 Email: geral@tecnilab.pt
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