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REJESTRATOR DIPPER-PT 
POMIAR I REJESTRACJA ZMIAN POZIOMU I TEMPERATURY WODY 
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OPIS SYSTEMU 
 
Dzięki dużej wiedzy i doświadczeniu inżynierów firmy SEBA Hydrometrie udało się stworzyć wysokiej jakości 
produkt. Rejestratory typu Dipper-PT są wiarygodnymi i niezawodnymi przyrządami terenowymi, pozwalającymi na 
dokładny pomiar i rejestrację zmian poziomu i temperatury wód gruntowych.  
Wraz z pozostałymi produktami i oprogramowaniem ze swojej oferty firma SEBA Hydrometrie oferuje kompletne 
systemy do monitoringu środowiska naturalnego. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CZUJNIK CIŚNIENIA 
 

 Aby zapewnić szeroki zakres pomiarowy (do 200 m), wiarygodność i 
dokładność pomiarów, do konstrukcji swoich rejestratorów firma SEBA 
Hydrometrie używa bezolejowych, ceramicznych czujników ciśnienia. 
 
Czujniki te zapewniają dużą dokładność i wiarygodność pomiarów, 
doskonałą stabilność długoterminową, a dodatkowo są łatwe i proste w 
czyszczeniu i utrzymaniu. Kompensacja zmian ciśnienia 
atmosferycznego uzyskiwana jest dzięki zastosowaniu specjalnego kabla 
z wbudowaną rurką kompensacyjną (kapilarą).  
 
Całość dopełnia zintegrowany, precyzyjny czujnik temperatury.  

 
 
 

 
 

� Trwała obudowa ze stali nierdzewnej pozwalaj ąca 
na instalacj ę przyrz ądu nawet w ekstremalnych 
warunkach (np. monitoring wysypisk śmieci, 
terenów ska żonych, itp.).  

� Obudowa o średnicy 22 mm i długo ści 300 mm 
umo żliwia instalacj ę przyrz ądu w otworach o 
średnicy od 1 cala.  

� Duża pami ęć 4MB pozwalaj ąca zapisa ć nawet 280 
tys. warto ści (umo żliwia rejestracj ę danych przez 
długi okres czasu – nawet kilkana ście lat przy 1-
godzinnych interwalach).  

� Wbudowane baterie litowe zapewniaj ą prac ę 
systemu przez okres 8 –  10 lat bez konieczno ści 
ich wymiany – takie rozwi ązanie sprawia, że 
system jest praktycznie bezobsługowy i przyjazny 
dla środowiska naturalnego.  
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OPROGRAMOWANIE 
 

SEBAConfig 
 

Nowe oprogramowanie SEBAConfig, pracujące w systemach Windows XP, 7, 8 i 10, jest prostym i przyjaznym 
narzędziem pozwalającym skonfigurować system i sczytać dane pomiarowe zarejestrowane w pamięci. Nigdy 
wcześniej programowanie rejestratorów nie było tak proste i intuicyjne.  
Oczywiście rejestratory Dipper-PT mogą znacznie więcej niż tylko rejestracja danych w stałych odstępach czasowych: 
tryb szybkiej rejestracji do wykorzystania przy testach pompowych, tryb wynikowy pozwalający zarejestrować wartości 
po przekroczeniu określonych poziomów i wezbrań, rejestracja wartości uśrednionych przy pomiarach w wodach 
powierzchniowych... i oczywiście zwykły tryb pomiarowy w określonych interwałach czasowych! 
 

 
 

SEBAConfig PDA 
 

Użytkownicy urządzeń terenowych, tabletów i smartfonów mogą również używać programu SEBAConfig. 
Programowanie za pomocą programów SEBAConfig PDA dla systemu Windows Mobile i SEBAConfigApp dla 
systemu Android jest proste i przejrzyste. Jedno kliknięcie wystarczy aby pobrać dane z określonego przedziału 
czasowego i zobaczyć je w formie graficznej i/lub tabelarycznej, co pozwala na dokonanie ich wstępnej weryfikacji. 
 

 

Dodatkowo w programie SEBAConfig 
można wprowadzić wartości kontrolne 
wykonane w trakcie wizyty w terenie, co 
pozwala na późniejszą kontrolę jakości 
pomiarów po powrocie do biura. 
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Opcje połączeń 
 

Rejestratory SEBA mogą być obsługiwane za pomocą dowolnego terminala, zgodnie z wyborem użytkownika: 
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Transmisja danych GPRS 
 

Posiadasz rejestrator Dipper-PT i chcesz mieć na bieżąco dostęp do danych bez ponoszenia kosztów ciągłych wizyt 
terenowych? Chcesz oszczędzić na obsłudze sieci pomiarowej? Twój rejestrator jest zainstalowany w otworze o 
średnicy 1,5” lub większej? Jeśli tak to mamy dla Ciebie rozwiązanie! 
 
Rejestrator Dipper-PT z funkcją transmisji danych: 

 

  
 
Dzięki modułowi transmisji danych SlimCom dane 
trafiają bezpośrednio do Twojego biura. Obsługa jest 
prosta: należy włożyć kartę SIM, połączyć moduł 
SlimCom z rejestratorem Dipper-PT i zaprogramować 
odpowiedni adres. Zarówno w trakcie normalnej pracy 
jak i przy zdarzeniach wyjątkowych moduł SlimCom 
wysyła dane poprzez GPRS (lub opcjonalnie SMS) na 
wcześniej zdefiniowany serwer. Używając dowolnie 
konfigurowanych przedziałów czasowych można 
niezależnie zmienić ustawienia modemu lub sczytać 
dane w sposób konwencjonalny poprzez modem 
telefoniczny lub GSM/GPRS. 
 
Moduł transmisji danych SlimCom zasilany jest 
czterema bateriami alkaliczno-manganowymi 1,5 V 
(typ C). Baterie takie są ogólnodostępne i można je 
wymienić w prosty sposób. Zależnie od 
skonfigurowanych parametrów transmisji danych 
zestaw baterii może pracować nawet przez kilka lat bez 
konieczności wymiany. Maksymalna wiarygodność 
pracy uzyskiwana jest po zastosowaniu niezależnego 
zasilania rejestratora typu Dipper-PT i modułu 
SlimCom. Niezależna konstrukcja rejestratora Dipper-
PT z wewnętrzną pamięcią oraz modułu SlimCom 
zapewnia bezpieczeństwo zarejestrowanych danych, 
nawet w przypadku nieoczekiwanego problemu z 
zasilaniem. 
 
Aby zapewnić ciągłość pracy moduł SlimCom wysyła 
automatycznie, na zdefiniowany numer telefonu 
komórkowego,  wiadomość SMS z ostrzeżeniem o 
krytycznie niskim stanie baterii.  
 
Rejestrator Dipper-PT i moduł SlimCom nie tylko 
wykrywają stan alarmowy, ale dodatkowo natychmiast 
reagują na ten stan wysyłając dane na serwer z większą 
częstotliwością (tryb dynamiczny). Dzięki temu 
użytkownik ma zawsze wszystko pod kontrolą.  
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Jeśli nie masz własnego serwera internetowego lub nie chcesz tracić czasu na zarządzanie danymi i uzależniać się od 
pomocy administratora sieci, wtedy rozwiązaniem może być platforma SEBA-Hydrocenter. Jest to portal internetowy z 
kontem zabezpieczonym nazwą użytkownika i hasłem, gdzie Twoje dane są prezentowane w przejrzysty sposób. Jedyne 
co trzeba zrobić to złożyć zamówienie. Firma SEBA odpowiada za wstępne skonfigurowanie konta, wprowadzenie 
miejsc pomiarowych i utrzymanie serwera. Dzięki temu użytkownik może się skoncentrować na tym co jest 
najistotniejsze – na danych pomiarowych! 

 
Korzyści dla Użytkownika: 
1. W domu, w biurze, w podróży – dane zawsze dostępne on-line. 
2. Bieżące dane są przejrzyście prezentowane w formie tabel i 

wykresów. 
3. Zdarzenia wyjątkowe (np. brakujące dane, niski stan baterii) są 

sygnalizowane w systemie. 
4. Dane pomiarowe można udostępniać innym użytkownikom (pracownikom, firmom konsultingowym, itp.) poprzez 

udostępnienie nazwy użytkownika i hasła.  
5. Położenie geograficzne miejsca pomiaru wskazywane jest na mapach OpenStreetMap. 
6. Dane z wybranego okresu można ściągnąć na komputer lokalny do dalszych analiz. 
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Jeśli chcesz pracować z danymi na własnym komputerze w sposób bardziej wydajny, co jest raczej trudne ze zwykłymi 
arkuszami kalkulacyjnymi, program DEMASdb do zarządzania danymi i DEMASvis do wizualizacji danych z 
określonych okresów czasu, są tym czego potrzebujesz! Dane z miejsc pomiarowych przepływają swobodnie do bazy 
danych bez konieczności ich konwersji – jest to oszczędność dużej ilości czasu i pieniędzy, dodatkowo ułatwia pracę, 
gdy przychodzi czas na obsługę zebranych danych. 
DEMASdb jest graficznym interfejsem bazy danych zaprojektowanym specjalnie po to, aby ułatwić zapis, archiwizację 
i zarządzanie danymi. DEMASdb jest odpowiedni zarówno dla dużych jak i niewielkich sieci pomiarowych. 
Niezależnie od tego, czy pracuje się z danymi on-line czy off-line, DEMASdb odpowiednio kanalizuje przychodzące 
dane i zapisuje je we wbudowanej bazie danych, co zapewnia porządek w systemie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Program DEMASvis może być dostarczony jako 
osobna aplikacja lub też jako moduł połączony 
z programem DEMASdb. Jedno kliknięcie na 
wybrane miejsce pomiarowe w eksplorerze 
powoduje otwarcie programu DEMASvis, co umożliwia dostęp do danych w formie graficznej lub tabelarycznej. 
Dodatkowo dostępne są funkcje edycji i przeliczeń wraz z opcjami korygowania pomiarów (korekcja wartości 
referencyjnych, dryfu, itp.). 
 
Jesteś zainteresowany? 
Wersje testowe programów można ściągnąć ze strony producenta: www.seba-hydrometrie.com 
 
 
 

Alternatywnie DEMASdb można połączyć z 
istniejącą bazą danych (np. Oracle, Microsoft 
SQL Server, MySQL, etc.). DEMASdb ma wiele 
możliwości: wielu użytkowników ma dostęp do 
danych a system zapewnia ich spójność. 
Administrator ma możliwość ustalania praw w 
dostępie do danych dla użytkowników. 
 
Funkcja eksportu danych w programie 
DEMASdb pozwala na eksport wybranych serii 
czasowych do różnych formatów i przekazanie 
ich innym użytkownikom. 
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DANE TECHNICZNE 
 

Dipper-PT 
 

� 32-bitowy mikroprocesor 
� Pamięć 8 MB (=560 tys. pomiarów z możliwością 

rozszerzenia) 
� Funkcja WatchDog – kontrola pracy mikroprocesora 
� Interfejs szeregowy RS485 
� Opcjonalna łączność poprzez Bluetooth 
� Zegar czasu rzeczywistego 
� Wejścia analogowe (poziom i temperatura wody) 
� Zasilanie z wbudowanych baterii litowych (wymienialne 

fabrycznie) – typowo wystarczają na 8 – 10 lat pracy przy 
60-minutowych interwałach pomiarowych 

� Zakres temperatur pracy: od -25oC do + 70oC 
 
 
 

Zapis danych pomiarowych 
� Zapis danych w czasie rzeczywistym 
� Rozdzielczość 16 bit 
� Zapis danych pomiarowych z datą i czasem 
� Interwały pomiarowe ustawiane przez użytkownika: od 30 

sek. do 99 godz. (opcjonalnie od 1 sekundy) 
� Tryby pracy: stałe interwały, uśrednianie, zapis zdarzeń, 

tryb ‘delta’ *NOWOŚĆ* 
 
Obudowa 
�  Materiał: stal nierdzewna odporna na korozję 
� Wymiary: ∅ 22 mm x długość 300 mm 
� Uchwyt do instalacji w głowicach od 2” 
� Opcjonalne uchwyty do innych średnic 

Czujnik ci śnienia do pomiarów poziomu wody 
� Trwały czujnik ceramiczny zapewniający długoterminową stabilność 
� Zasada pomiaru: pojemnościowa 
� Dokładność pomiaru: ±0,05% = 0,5 cm dla 10 m zakresu pomiarowego 
� Stabilność długoterminowa: ±0,1% na rok 
� Stabilność temperaturowa: ±0,01% / K 
� Zakresy pomiarowe: 2 / 10 / 20 / 10 / 200 m (inne zakresy dostępne na życzenie) 
 
Czujnik temperatury  
� NTC30 z linearyzacją wielomianową 
� Zakres pomiarowy:  od –5oC do +50oC ±0,1oC 
� Dokładność pomiaru: ±0,3oC (standard), ±0,1oC (opcjonalnie) 
 
Specjalny kabel: Okrągły kabel ekranowany ze zintegrowaną rurką kompensacyjną ciśnienia atmosferycznego (maksymalna 
długość 1000 m), wraz z osuszaczem w pojemniku z membraną typu Gore-Tex. 
 
SlimCom 3G 
 

Obudowa 
Materiał:  aluminium, klasa szczelności IP67 
Wymiary: ∅ 35 mm / dł. 380 mm / 420 mm (z anteną) 
 
 Zintegrowany moduł GSM/GPRS 
Częstotliwość: 850/900 MHz / 1800/1900MHz (EGSM, 

Quadband), GPRS 
Wyjście HF max: 2W (850/900 MHz); 1 W (1800/1900 MHz) 
Karta SIM: 1,8V / 3V 
Zużycie energii: ≈50 mA (odbiór) / 0 mA (czuwanie) / 0,5 A 

(transmisja) 
FTP-Push: formaty: CSV, ZRXP,  D-channel  
Transmisja SMS: format binarny 
 
 
 

 
 

 
Interfejsy: RS232, opcjonalnie: Bluetooth (poprzez 

zewnętrzny moduł) 
Alarm SMS: alarm SMS max. na 8 numerów telefonów 

komórkowych lub na faks 
Okna czasowe: dowolnie programowane (ilość, czas 

trwania, długość) 
Zasilanie: 
Standard: 4 x baterie alkaliczno-manganowe 1,5 V 

(model C) – żywotność > rok przy 
transmisji danych raz na dzień 

Opcjonalnie: 4 x baterie litowe 3,6V, żywotność > 8 lat 
przy transmisji raz na dzień 

 (zależnie od jakości sygnału GSM) 
Antena: wkręcana, odporna antena w postaci 

krótkiego pręta, do instalacji na zewnątrz 
(dwuzakresowa) – w standardzie* 

Temperatury pracy: od –25oC do +70oC 
 
*) Można podłączyć zewnętrzną antenę (np. do instalacji podziemnej, antenę 
grzybkową, antenę kątową, itp. 

 


