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Validação de alarmes. 

Comunicação bidirecional 
 

Baixo custo e rápida 
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NOVO PERMALOG®: PROGRESSO TECNOLÓGICO NA 
DETEÇÃO DE FUGAS DE ÁGUA 
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Sempre na vanguarda, colocando ao dispor das 

companhias de água as ferramentas que permitem uma 

gestão mais eficiente da água não registada (ANR), a 

Hidro Melhoras apresenta o PERMANET+, um novo 

marco na historia da deteção de fugas de água. 

 

Primeiro foi o AQUALOG®, que em finais do século XX 

introduziu o conceito de pré-localização acústica como 

forma de reduzir os custos, frente à busca sistemática. 

O éxito deste conceito revolucionou uma nova 

ferramenta chamada PERMALOG®, que desde o 

princípio do século XXI demonstrou e consolidou as suas 

prestações e benefícios. 

 

Como resultado de todo o conhecimento e 

experiência adquirida com o PERMALOG® e em 

conjunto com a evolução tecnológica e o baixo 

custo das comunicações GPRS, apresentamos o 

PERMANET+, um dispositivo de setorização para 

uma rede inteligente de distribuição de água, um 

passo adicional em direção à SMART CITY. 

As associações e organismos internacionais da água (IWA: International Water Association; AWWA: American 

Water Works Associaton; AEAS: Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento), e entidades 

reguladores como OFWAT (Entidade reguladora para a industria da água na Inglaterra e Gales), trabalham com 

vários indicadores como ANR (Agua Não Registada), ILI (Infrastruture Leakage Index), ELL (Economic Level of 

Leakage), e outros. 

 

Todos estes indicadores têm em comum a importância do TEMPO TOTAL DE RESPOSTA antes do aparecimento de 

uma fuga, que engloba o tempo necessário para detetar a sua existência, assim como o tempo necessário 

a localizar a sua posição. 

 

O PERMANET+ é uma ferramenta que incide claramente na redução destes componentes de tempo: 
 

Deteta e informa remotamente sobre o 

aparecimento de uma nova fuga: é um dispositivo 

“inteligente” e ativo, que não precisa de ser 

patrulhado, programado ou interpretado. 

 Mais rápido e mais fácil? Impossível! 
 

Dispõe de funcionalidades que por um lado 

aumentam a certeza de que o alarme gerado 

corresponde a uma possível fuga, evitando falsos 

positivos e por outro ajudam a identificar a 

localização do ponto exato da fuga. 

Deteção inteligente de fugas, independente da pressão e do 

material da tubagem 

Baixo custo de manutenção e funcionamento, com uma 

garantia total de 3 anos 

Alarme imediato do aparecimento de uma fuga, reduzindo 

a perda de água e minimizando os danos á infraestrutura 

Investimento de rápida amortização, sendo o equipamento 

atualizável com novas funcionalidades e baterias 

NÃO FUGA 

FUGA 

Com isso tudo, o TEMPO TOTAL DE 

RESPOSTA diminui de forma drástica 

e consequentemente a 

ANR ou água não registada 

Confirmação de que o alarme recibido não é um falso 

positivo 
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1º sistema de 
registo e análise 
automática de 
fugas, com 
comunicação 
via rádio 
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Novo sistema de 
deteção de fugas 
com sensor 
Permalog® 


