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Deteção e localização de fugas de água 

Setorização e Telecontrolo 

Controlo da qualidade da água 
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PARA OBTER OS MELHORES RESULTADOS COM O MELHOR SUPORTE 

PermaNET+ SU 
 

SISTEMA DE DETEÇÃO E LOCALIZAÇÃO DE FUGAS DE ÁGUA 

Deteção e localização de fugas 

Comunicações IoT 

Unidade compacta de reduzidas dimensões 

Envio de dados e alarmes 

Deteção remota de fugas de água 

Gravação do ruído da fuga 

Localização automática da fuga 

Integração em plataformas de gestão  

PermaNET®+ SU. Localização 

remota de fugas na rede de 

d i s t r i b u i ç ã o  m e d i a n t e 

Sensorização 4.0 que reduz o 

tempo desde a deteção de uma 

fuga até a sua localização de forma 

automática nos escritorios da 

c o m p a n h i a  n u m  m a p a 

georreferenciado. 
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PermaNET+ SU 

PermaNET+ SU: SISTEMA DE DETEÇÃO E LOCALIZAÇÃO DE FUGAS DE ÁGUA          

O sistema PermaNET®+ SU combina o sensor de ruído de fugas Permalog® e uma versátil tecnologia de transmissão 

de dados IoT, que permite criar de forma simples e ordenada uma rede fixa permitindo uma gestão mais eficiente da 

água não registada (ANR). 

 

As elevadas funcionalidades do PermaNET®+ SU e da aplicação TTSQL para a gestão remota dos dispositivos 

oferecem uma solução tecnológica para a gestão de fugas, limitando, na maioria dos casos, o trabalho dos operadores 

na confirmação em campo da fuga detetada e localizada pelo sistema. 

Funcionalidades únicas 

Algoritmo Permalog® que deteta 

de forma automática a existência 

de uma fuga. 

PRÉ-LOCALIZAÇÃO 

Relógio interno 24 h em tempo real 

c o m  f u n c i o n a l i d a d e  d e 

sincronização avançada e imediata. 

SINCRONIZAÇÃO 

Gravação automática e envio do 

som da fuga ao posto de controlo 

reproduzível e modo de geofone. 

CONFIRMAÇÃO 

Correlação dos sons em modo de 

correlador  com indicação da 

distância da fuga localizada 

VALIDAÇÃO 

Funcional idade AquaLOG ® 

gráfico de distribuição do nível e 

dispersão do ruído registado que 

elimina os "falsos positivos" 

VALIDAÇÃO SECUNDÁRIA 

Histograma dos dados registados  

REGISTO DE DADOS 

Altas especificações 

Bluetooth® Proteção IP68 

Unidade compacta de pequenas dimensões 

- Sensor acelerómetro integrado 

de elevadas prestações 

- Material aço inoxidável e ABS de 

elevada resistência 

- Antena fixa ou extensível 

Comunicações 

- Local: porta de comunicações Bluetooth® para a 

configuração e o download 

de dados via APP 

- Remota: comunicação bidirecional mediante mo-

dem interno GPRS/3G para a configuração e o envio 

de alarmes, dados e sons registados 

Alimentação 

- Bateria interna substituível com autonomia 

 standard >5 anos 

Software 

- App plataformas iOS e Android 

- Plataformas remotas: TTSQL Viewer 

 e PermaNET®+ 

- Exportação e integração em plataformas 

de gestão 

Localização de fugas de água PermaNET®+ SU 

Histórico 30 dias 

 entre datas 

selecionadas 

Aplicação para a receção e análise dos dados registados 

pelos pré-localizadores de fugas de água PermaNET+®. 

Função radio de ação configurável para o envio 

automático de ficheiros de ruído e autocorrelação entre 

sensores. 

Escuta de 

ruídos registados 

Correlação 

entre 
sensores 

A base de dados SQL Server integrada 

numa apl icação,  faz par te de uma 

arquitetura de processos e projetos 

adaptáveis às necessidades corporativas, 

o que garante a segurança, integridade e 

confidencialidade dos dados graças a um 

acesso hierárquico mediante chaves de 

acesso e backup automático das base de 

dados. 

O TTSQL VIEWER é uma aplicação avançada “Web Data Manager” baseada numa robusta base 

de dados com funcionalidades específicas, que permite uma gestão integral à distância dos 

dispositivos remotos instalados nos sistemas de abastecimento e saneamento. 

Vista rápida 

Janela inicial de visualização direta do estado dos 

equipamentos na conta, com geolocalização no mapa e 

ícones personalizados para cada tipo de equipamento. 


