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SOLUÇÕES DE DETEÇÃO E CONTROLO 
EM REDES DE SANEAMENTO 

Monitorização online das redes 

Gama de produtos e soluções para 

uma gestão integral, que facilitam  

o cumprimento das normas em 

vigor em deteção e controlo de 

descargas nas redes de 

saneamento. 

Medição de caudal 

Deteção de descargas 

Monitorização de resíduos 

Tomada de amostras 

Pluviometria 

Registador de dados de elevadas prestações com 

comunicações IoT, projetos para registar e enviar 

dados e alarmes, oferecendo soluções de deteção e 

controlo nas redes de saneamento. 

COMLOG 

Plataforma de registo e controlo com comunicações 

IoT, múltiplas entradas para monitorização e envio 

de dados e alarmes, que permite uma gestão 

integral para as soluções de deteção e controlo nas 

redes de saneamento. 
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Alarmes Até 16 Até 16 

Registadores e plataformas 

Registadores e plataformas de controlo para o registo e envio de dados, 

gestão de alarmes e saídas de atuação. 
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SOLUÇÕES DE DETEÇÃO E CONTROLO EM 
REDES DE SANEAMENTO 

SOLUÇÕES DE DETEÇÃO E CONTROLO EM REDES DE SANEAMENTO 

ALIVIATOR, deteção de descargas 

Atualmente as normas em vigor que integram os planos hidrológicos, exigem uma maior proteção e 

conservação das massas de água. A deteção de transbordamentos de águas e o controlo de descargas 

nos sistemas de saneamento, requer soluções integrais, projetadas especificamente para utilização em 

ambientes agressivos como gases corrosivos, variações de temperatura e inundações ocasionais. 

Históricos 

OLYMPIA, sonda multiparamétrica y pluviómetro 

- Tipo balancim 0,2 mm 

- Superfície 200 cm2 

- Resolução 0,2 mm 

- Outros ranges 

SONICSENS® 3, deteção de descargas, nível e conversão de caudal 

Sensor detetor de descargas tipo condutivo com 

sistema anti-condensação que elimina os falsos 

alarmes. Não requer configuração ou ajustes de 

calibração e pode ser instalado de forma vertical na 

parede eliminando a possibilidade de erros causados por 

sedimentos e outros resíduos. 

ALIVIATOR 

Sensor ultrasónico para a deteção de descargas e a 

medição de nível com cálculos de caudais e volumes. O 

seu baixo consumo e intervalo de medição fazem com 

que não seja necessário utilizar sensores de descarga, 

reduzindo o custo de aquisição e manutenção, 

oferecendo uma monitorização avançada nos 

sistemas de saneamento. 

SONICSENS® 3 

Sem bateria, 

alimentado 

pelo 
registador 

Sistemas compatíveis com o registador Comlog e a plataforma Multilog® 2, 

para o registo e envio de dados e alarmes 

Sonda multiparamétrica compacta para a deteção de 

descarga nos sistemas de saneamento, de baixo 

consumo e intervalos de registo programáveis, 

autoalimentada com baterias alcalinas standard e 

comunicação série compatível com os registadores e 

plataformas HWM/RADCOM. 

OLYMPIA 

- Encapsulamento de Nylon 

- Eléctrodos aço inoxidável 316 

- Proteção IP68 

- Conexão digital de estado  

- Compacta em PVC, INOX, Titanium e Viton 

- Dimensões: 4,7  x 26,9 cm 

- Peso: 694 gr 

- Proteção IP68 

- Conexão porta MODBUS y SDI-12  

Opção 

limpeza 
automática 

- Range de medição 250 mm a 10m 

- Intervalo de medição a partir de 30 segundos 

- Precisão 0,25% de range 

- Range de temperatura –20º C a  60º C 

- Encapsulamento ABS 

- Proteção IP68 

- Versão ATEX 

- Conexão série (nível, temperatura) 
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