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Localização exata das 

fugas 
 

Máximas prestações em 

materiais plásticos, 

grandes diâmetros e 

baixas pressões 
 

Deteção de ramais 

fraudulentos 



SOUNDSENS® i 

TRICORRELADOR SOUNDSENS® i  PRÉ-LOCALIZAÇÃO E CORRELAÇÃO  MULTIPONTO 

INSTALAÇÃO 

 

Uma  vez  sincronizados  e 

programados  os  sensores  e  para 

que  possam  iniciar  o  registo  do 

ruído, são fixados magneticamente 

no  elemento  de  rede  mais 

adequado. 

MEDIÇÃO E REGISTO DE RUÍDOS 

 

O armazenamento de dados inicia através de um intervalo 

prefixado e, finalizado esse tempo de registo, as unidades 

são descarregadas e os dados processados. Para as fugas 

mais complicadas interessa que as medições sejam 

realizadas à noite. Para isso, os sensores previamente 

instalados durante o dia, começam a medir e armazenar 

dados a uma hora predeterminada da noite. No dia seguinte 

os dados são recolhidos e processados. 

Seleção e classificação automática dos 

resultados de correlação de acordo com a 

probabilidade de existência de fugas; 

 

Cálculo automático da velocidade; 

 

Seleção automática dos 

melhores filtros em função 

d o s  r e s u l t a d o s  d e 

correlação; 

Análise de frequência e funções de coerência 

dos sinais de ruido processados, onde o 

utilizador pode selecionar os filtros 

manualmente; 

 

Reprodução acústica do sinal de 

ruído registado por cada um dos 

sensores; 

PRESTAÇÕES AVANÇADAS 

 

O SOUNDSENS® i oferece funções avançadas de 

grande utilidade para novos utilizadores e 

utilizadores experientes: 

PRÉ-LOCALIZAÇÃO DE FUGAS NUMA ZONA 

 

Uma zona completa pode ser inspecionada de 

forma rápida e fácil. O avançado software realiza 

todas as possíveis correlações entre sensores e, 

automaticamente, compara e classifica os 

resultados mostrando as áreas de interesse num 

diagrama esquemático da tubagem em pouco 

tempo. 

CONFIRMAÇÃO DE FUGA/CONSUMO 

 

Com a intenção de excluir consumos que podem 

induzir em erro ou localizar ramais fraudulentos, o 

sensor pode ser programado para armazenar 

diversas séries de dados espaçados entre si, na 

altura em que se inicia o registo. 

LOCALIZAÇÃO EXATA DAS FUGAS 

 

Confirmado o percurso da fuga, o 

utilizador introduz os dados da tubagem e 

o software calcula automaticamente com 

precisão a posição exata da fuga. 

 

Os diferentes pontos de localização 

obtidos a partir das correlações entre os 

sensores que circundam a fuga, são 

comparados pelo utilizador alcançando 

uma maior precisão no posicionamento 

exato da mesma. 

 

 

TRANSMISSÃO DE DADOS 

 

Os dados são transferidos desde os sensores 

ao PC através de uma interface que se 

encontra na mala de transporte. A partir dessa 

altura já se podem iniciar as correlações, 

utilizando um portátil para trabalhar 

diretamente no campo ou um PC de mesa 

para correlações em diferido desde as V/ 

instalações. 

SOUNDSENS  i 

é a ferramenta 

ideal para realizar 

deteção de fugas de 

uma forma mais 

eficiente e exaustiva. 

 

Combinando o desenvolvimento 

de um sensor específico com o mais 

sofisticado método de amostras e 

armazenamento de dados,  assim 

como um software muito potente, 

conseguiu-se alcançar um nivel de máximas 

prestações reforçando o rendimento que se 

obtem do sistema multiponto. 

 

O SOUNDSENS  i  pode ser fornecido em  

conjuntos de 2, 6, ou 12 sensores. 

Qualquer número de conjuntos pode ser interligado 

sem limite de quantidades, permitindo a 

localização de fugas em grandes áreas de forma mais 

eficiente. 

Identifica os locais problemáticos de uma 

zona, confirmando a existência de fuga em  

cada percuso e a localização do ponto 

exato das mesmas 

 

Máximas prestações em materiais 

plásticos, grandes diâmetros  e 

    baixas pressões 

  

Deteção de ramais 

      fraudulentos 

  

Eliminação de 

trabalho noturno 

para localização 

de fugas 


