
DXMIC® 
 

GEOFONE DE LOCALIZAÇÃO DE FUGAS DE ÁGUA 

Deteção e localização de fugas Características 

DXmic®, localizador de 

f ugas  em redes  de 

distribuição de água, de 

grande autonomia, que 

reúne as características 

p r o f i s s i o n a i s  m a i s 

avançadas para marcar 

fugas de forma rápida e 

precisa. 

Registo e gravação de som 

Tecnologia sem fios 

Ecrã gráfico multifunção 

Atividade geolocalizada 

Relatório fotográfico 

Envio de dados para o posto de controlo 

 DXmic® DXmic® Pro 

Função filtros automáticos - √ 

Filtros manuais √ √ 

Tecnologia sem fios Bluetooth® √ √ 

Ecrã TFT touch a cores √ √ 

Proteção de ouvidos √ √ 

Interface comunicações USB √ √ 

Função MLP √ √ 

Gravar sons - √ 

Compatibilidade com sensores XMIC √ √ 

Descarga de sons - √ 

Espetro em frequência √ √ 

Mala de transporte √ √ 

Aplicação App Android ou IOS - √ 

Atividade geolocalizada - √ 

Relatório fotográfico e notas - √ 

Partilhar com aplicações SMART - √ 

Visualização de registos - √ 

Reprodução de sons - √ 

Envio dados servidor remoto - √ 

Componentes do sistema 

Auscultadores de aviação Sensor vareta Sensor solo Sensor tripé 

Mala  

- Compacta  
- Peso reduzido 
- Facilidade de 
  transporte 
- Sistema de 
  carga integrado 
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O NOSSO VALOR ACRESCENTADO 

CURSOS DE FORMAÇÃO COM DEMONSTRAÇÕES 

PRÁTICAS NO NOSSO CIRCUITO DE TESTES 

SERVIÇO PÓS-VENDA DE 

REPARAÇÕES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 

Av. de Pádua nº 10 D — 1800-297 Lisboa 

Tel-Fax: +351 218 515 036 

melhoras@hidromelhoras.com  

www.hidromelhoras.com 



DXmic®: GEOFONE DE LOCALIZAÇÃO 
DE FUGAS DE ÁGUA 

DXmic®: GEOFONE DE LOCALIZAÇÃO DE FUGAS DE ÁGUA 

Características profissionais 

Na localização das fugas de água, a experiência do técnico desempenha um papel fundamental e dispor 

de uma ferramenta como o Sistema DXmic® torna-se imprescindível para garantir localizações precisas e 

rápidas, além de oferecer um registo da atividade e a possibilidade de gerar um ficheiro de medições e 

sons gravados. 

Gravação 
de som 

Discriminação positiva de ruídos 

Aplicação APP 

Robusta e leve, com ecrã touch a cores de excelente 

contraste sob luz solar direta. 

Funcionamento intuitivo com grandes ícones que 

conferem simplicidade de utilização, tanto para 

técnicos novos como para técnicos mais experientes. 

UNIDADE DE CONTROLO 

Visualização automática de amostras do nível mínimo de 

ruído MLP (Minimum Level Prof i l ing), para uma 

localização fiável da fuga, com ferramentas de registo e 

gravação de sons. 

FIABILIDADE DE LOCALIZAÇÃO 

- Até 25 horas de autonomia   

- Porta USB 

- Compatível com sensores XMIC 

- Tecnologia sem fios Bluetooth® 

Peso 
600 gr 

- Indicador nível de ruído 

- Registo de medições 

- Gravação de sons 

- Edição de parâmetros 

Áudio excelente ajustável mediante os sensores de 

elevada sensibilidade e a utilização de auscultadores 

profissionais com sistema configurável de proteção de 

ouvidos. 

Auscultadores standard tipo aviação, elevada redução de 

som passivo de 23dB, elevado grau de conforto e 

qualidade do som. Modelo Jack standard e sem fios 

QUALIDADE DO SOM 

Alta 
sensibilidade 

O DXmic® incorpora um sensor piezoeléctrico de alta sensibilidade, que juntamente com o tratamento 

digital do som, permite adaptá-lo às necessidades auditivas do utilizador. 

O sistema DXmic® incorpora a opção AUTO 

FILTER (Auto-seleção avançada de frequências), 

que realiza o ajuste automático dos filtros de 

acordo com a análise dos níveis de ruído obtidos. 

FILTROS AUTOMÁTICOS 

Seleção na banda de frequência da secção 

requerida pelo util izador, de forma simples, 

mediante deslocação e dimensionamento do cursor 

no ecrã de visualização. 

FILTRO MANUAL 

Dimensionamento de filtro pré-definido que 

permite precisão de selecção de frequência, de 

acordo com o mater ia l  do tubo: plást ico, 

fibrocimento, metal, etc. 

FILTROS PRÉ-DEFINIDOS 

 - Posicionamento GPS 

- Descarga de sons 

- Relatório resumo 

- Partilhar com aplicações 

Smart 

- Sincronização de dados 

servidor remoto 

Software Smartphone/tablet compatível com 

plataformas Android ou IOS, que permite o registo 

da atividade. 


