
Indicação visual e 

sonora da fuga 
 

Pequeno e leve, 

tamanho de bolso 
 

Auscultadores sem 

fíos Bluetooth de alta 

qualidade 

TMIC® 
 

VARETA ELETRÓNICA DE ESCUTA 

Deteção e localização de fugas 



Componentes do sistema 
 
 

Unidade principal TMIC 

3 varetas de extensão (1 

metro de comprimento total) 

Acoplamento magnético 

Ponta de escuta 

3 pilhas LR03 AM4 alcalinas 

de 1,5 Volt. 

Auscultadores Bluetooth com 

bateria recarregável de ion 

Litio 3,7 Volt. 300 mA  

Cabo de carregamento USB 

para auscultadores 

 

Caraterísticas 

O TMIC é uma unidade ultra portátil de deteção de fugas de água, com 

indicação visual e sonora da fuga, uma alternativa de maior sensibilidade e 

prestações que as varetas mecânicas. 

 

Pequeno e leve, com tamanho de bolso, o TMIC ajuda os técnicos a escutar 

os sons na rede de água que de outra forma seriam impercetíveis ao ouvido 

humano. A unidade funciona com um simples botão e mostra a indicação 

visual dos níveis de ruído, juntamente com uma excelente reprodução de 

som através de auscultadores Bluetooth de elevada qualidade. Os 

auscultadores dispõem de um botão de corte de ruído para evitar danos ao 

ouvido do utilizador. 

 

O sensor dispõe de vários elementos como a ponta de escuta e as varetas 

de extensão (até 1 metro de comprimento), para escutar válvulas e 

elementos mais afastados. 

 

 Dispõe de uma memória que 

armazena o nível de ruído e 

mostra-o nos indicadores LED. 

Mediante a comparação visual do 

nível atual de ruído com o nível de 

ruído gravado, o utilizador pode 

identificar rapidamente onde está 

localizada a fuga. Os LED também 

mostram o nível da bateria e o 

estado da comunicação Bluetooth. 

Incorpora uma lanterna LED 

que facilita o trabalho noturno 

ou em locais muito escuros. 

 

A unidade e os seus acessórios 

são fornecidos numa mala de 

transporte em plástico para 

proteger todos os componentes 

contra possíveis danos, com um 

peso total de 1,25 kg com 

todos os elementos. 
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