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MicroCALL® + 

TRICORRELADOR DIGITAL MicroCALL® + 

TRICORRELAÇÃO 

 

Graças à utilização de um terceiro rádio 

transmissor com sensor correspondente, 

o  tricorrelador  possui  duas  grandes 

melhorias em relação aos correladores 

convencionais: 

Maior precisão na marcação da posição exata da fuga, 

devido ao cálculo automático da velocidade 

 

Maior rendimento relativamente às distâncias 

verificadas por dia, realizando três diferentes 

correlações em cada par de sensores numa única 

montagem. 

Localização 

de mais fugas 

por dia .... 
 

.... e as mais 

 difíceis (plástico, 

 grandes diâmetros 

 e baixas pressões) 
 

Revisão de mais metros 

 de rede por dia .... 

.... e sem saltar fugas 
 

Marcação da posição das fugas 

 com maior precisão .... 

... e redução dos custos de obras 

 para fugas em “seco” 
 

Maior facilidade de utilização sem 

abdicar das  prestações 
 

Equipamento de  fácil atualização para 

implementação de melhorias de sistema 
 

Robustez melhorada que reduz a necessidade 

de serviço pós-venda 
 

Transporte fácil e cómodo devido ao seu design 

e leveza; 

 

Os rádios transmissores são 

suficientemente grandes para que 

possam ser visíveis, tanto ao 

utilizador como aos peões e tráfego, 

evitando deste modo acidentes, que 

infelizmente são habituais;  

Devido às funções automáticas disponíveis, o MICROCORR® 

DIGITAL é ideal para qualquer utilizador, mesmo pouco 

experiente, que se inicie no mundo da correlação, contudo 

não deixa de ser um equipamento com amplas possibilidades 

de parametrizações manuais, que cumprem as expetativas 

dos utilizadores mais experientes; 

 

O LCD de visualização de amplas dimensões, o 

teclado tátil e de resposta rápida, as baterias 

substituíveis de grande autonomia e 

carregamento rápido, fazem com que a utilização 

seja simples 

ROBUSTEZ, ERGONOMIA E FACILIDADE DE MANUSEAMENTO 

  

Os invólucros são fabricados em moldes ”injetados” 

proporcionando máxima resistência e durabilidade: 

proteção IP68, ficha tipo militar e cabos de alta resistência 

completam um conjunto de grande robustez; 

SENSOR DIGITAL 

 

Sensibilidade melhorada a baixas frequências e 

resposta com maior alcance dinâmico; melhores 

prestações em materiais plásticos, de grandes 

diâmetros e de baixas pressões; 

 

As prestações do sensor não dependem da sua 

posição sobre a tubagem ou elemento de 

 rede – horizontal ou vertical; 

 

Graças à digitalização do sinal no próprio 

sensor, é possível utilizar cabo de comprimento 

mais longo, sem perder qualidade no sinal. 

Sendo o atual cabo de grande resistência, 

elimina-se um dos grandes problemas dos 

correladores convencionais: os cabos dos 

acelerómetros; 

RADIO TRANSMISSOR DIGITAL 

 

Sem restrições direcionais que limitam a 

separação entre os rádios e a unidade central; 
 

Uma única frequência UHF para todos os 

rádios, utilizando menos componentes e 

facilitando o serviço; 
 

Comunicação bidirecional com a unidade 

central onde se pode visualizar o nível de 

bateria dos rádios, o seu estado, a ativação e 

desativação 

PROCESSAMENTO E ANÁLISE DIGITAL DOS 

DADOS 

 

Seleção automática de filtros para obter os 

melhores resultados de correlação; 
 

Função de auto diagnóstico na ligação do 

equipamento, que deteta qualquer anomalia no 

mesmo; 
 

Dotado de um LCD de visualização a cores com 

um interface gráfico muito intuitivo para o 

utilizador; 
 

Software de análise que permite armazenar, 

reproduzir e analisar as correlações no 

escritório, sem a necessidade de dispor do 

correlador; 
 

Opcionalmente, a unidade central pode ser 

instalada num PC, com as versatilidades e 

capacidades gráficas que este suporta. 

NOVA PLATAFORMA DIGITAL DE CORRELAÇÃO 

 

       MicroCALL®+  representa um grande avanço na 

correlação, cujo resultado final é um equipamento 

com prestações superiores aos correladores 

convencionais. 

 

    Num sistema analógico convencional a 

qualidade de ruído de fuga esta sujeita 

a diversas degradações à medida que 

o sinal analógico é processado através 

de sensores, cabos e rádios 

 

        O MicroCALL®+ converte 

ruídos em formato digital no 

próprio sensor, preservando 

a sua qualidade e integridade 

quando é processada na 

unidade central   


