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INTELIGENTE, FLEXÍVEL, ROBUSTO 

TRABALHO FÁCIL EM AMBIENTES DIFÍCEIS 
 

O sistema Proteus™ foi projetado para responder às 

necessidades do mundo real. Um sistema acessível, fiável, 

altamente ampliável e, mais importante, preparado para o 

futuro. 
 

Todos os tratores Proteus incorporam a tecnologia de 

comunicação CAN bus, permitindo comunicações diretas 

entre as várias partes do equipamento, podendo transmitir 

informação de controlo e estado como atividade, 

velocidade, pressão, inclinação, temperatura, etc. 

 

Os tratores Proteus fazem parte de um completo sistema 

modular para trabalhos de inspeção de tubagens, com os 

quais é possível montar equipamentos de carrinha ou 

equipamentos compactos e portáteis. 

Sistema de inspeção de tubagens motorizado CRP140 - Com elevação eléctrica integrada 

 

Rodas 
de borracha 

para melhorar a 
tração em 

tubagens 
normais 

Sistema de 

fixação rápida 
e fácil 

da câmara  Elevador 
motorizado  

desde DN140 
até DN800 

(DN2000 com 
acessórios) 

Conector traseiro 
articulado 

Mudança rápida 
de rodas 

Sensor de 
inclinação 

CRP300 - Feito  para desafios 

Baseado no já conhecido CRP150, este trator 

compacto com corpo em bronze niquelado, 

dispõe de um novo elevador motorizado além 

de todas as inovações técnicas em fixação e 

conexões. Com uma história comprovada de 

rendimento e fiabilidade, o CRP140 assegura 

melhorias na produtividade e inspeções de 

qualidade nos ambientes mais difíceis. 

O CRP300 é o mais completo dos tratores, 

extremamente robuto e sólido para proporcionar 

inspeções em tubagens de grandes diâmetros e com 

muito caudal. 

O CRP300 tem todas as características e 

funcionalidades dos seus companheiros mais 

compactos CRP90 e CRP150 e a mesma qualidade 

profissional, fiabilidade e precisão que os clientes 

esperam de um trator Proteus. 

Embraiagem electrónica 

Elevador motorizado 

Câmaras opcionais 

Câmara traseira 

Sensor de inclinação 

Iluminação auxiliar LED 

Rodas especiais opcionais 

Conector robusto de cabo 

Dispositivo para levantar/baixar 

Mudança rápida de rodas 

PONTOS CHAVE 

 

Iluminación 
adicional y 

cámara 
trasera 

 

Cámara 
oscilo-

giratoria 
zoom 

Rodas 
pneumáticas 

opcionais 

Elevador 
motorizado 

PONTOS CHAVE 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Conector resistente 

Iluminação adicional/Câmara traseira 

Mudança e bloqueio rápido de rodas 

Elevador motorizado 

Câmaras opcionais 

Câmara traseira 

Sensor de inclinação 

Rodas grandes opcionais 

Rodas especiais opcionais 

Conector traseiro flexível 

Dispositivo para levantar/baixar incorporado 

Mudança e bloqueio rápido de rodas 
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O Proteus™ CRP90 é equipado com características inovadoras, 

que incluem um elevador motorizado que permite centrar a 

câmara em tubagens até DN300mm (12"), dispositivo para 

levantar/baixar incorporado para facilitar a sua colocação e 

recuperação, conector flexível que reduz as tensões do cabo e o 

sistema patentado de mudança rápida de rodas. 

CRP90 - O trator mais pequeno da gama 

ENORMES CAPACIDADES 

HABILMENTE MINIATURIZADAS 

O TAMAÑHO COMPACTO DO CRP90 PERMITE A 

INSPEÇÃO EM TUBAGENS DESDE DN100MM 

Sonda 

Multi-Frequência 
incorporada 

PONTOS CHAVE 

CRP150 - Altamente flexível, modular e ampliável 

Nova câmara oscilogiratória zoom 

Câmaras e luzes auxiliares 

A última incorporação à gama de câmaras Mini-Cam é a 

câmara oscilogiratória zoom (CAM028). Projetada e 

fabricada sob exigentes standards, a irmã mais velha da 

câmara oscilogiratória (CAM026) é maior e robusta, mantem 

os grupos de 3 LEDs ultra brilhantes de alta potência para 

melhor iluminação e laser duplo para medição de diâmetro e 

defeitos. 
 

Os movimentos para visualização horizontal e vertical são 

suaves e sem vibrações, com função oscilogiratória de 360º 

de rotação e um sistema único de conexão rápida mediante 

rotação e bloqueio e pronta para a inspeção. 

 Para mediação 
de diâmetros 

e defeitos 

LASER 
DUAL 

Tambores de cabo, carros e acessórios 
Vários tamanhos de tambores de cabo manuais e motorizados. 

Robustos e resistentes, construídos para trabalhar em ambientes 
hostis 

Carros de 

empurre projetados 
para ligação direta na 

Unidade de Controlo Proteus 

Vários acessórios para melhorar o seu sistema: 
 

Prolaser / Kit de ramais / Defletor guia-cabo / Kit de 

pressurização / Polia guia / Estabilizador para ovoides / 

Plataforma de elevação / Extensor carro-câmara 

PARA UM TRABALHO MAIS FÁCIL 

O TRATOR DE TAMANHO MÉDIO PROJETADO 

PARA TRABALHOS EM CONDIÇÕES DURAS 

PONTOS CHAVE 

O CRP150 é o primeiro trator desenvolvido para o sistema Proteus, 

e foi testado e modificado até a perfeição, para realizar inspeções 

eficientes de tubagens. 
 

Com grandes características, o CRP150 inclui de 

série inovações como conectores, fixações, dispositivos e 

acessórios, para disponibilizar aos utilizadores o trator mais versátil 

do mercado. 

Fixação 
rápida e 
fácil da 
câmara 

Graças à iluminação LED ultra brilhante de 

alta potência, ao foco motorizado e às luzes 

auxiliares, obtem-se a iluminação ideal, que 

melhora a qualidade das imagens. 

 

As câmeras robustas e resistentes são 

projetadas para uma vida útil longa, com 

conectores de precisão robustos para obter 

excelentes qualidades ópticas. 

 

Cámara 
oscilo-giratoria 

zoom 

Câmara 
Oscilogiratória 

Câmara Axial Luz auxiliar com 
câmara traseira 

As câmaras da gama Mini-
Cam estão disponíveis 
também com certificação 
Zona ATEX 

Elevador manual Dispositivo levantar/baixar  

Sensor de inclinação Rodas especiais 

Tambor 
Motorizado 
RAP300/ 
RAP200 
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Configuração 
do sistema 

DISPONÍVEL COM CERTIFICADO ZONA ATEX 


