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de Fugas de Águade Fugas de Água



Serviço ao cliente
O Grupo Mejoras integra profi ssionais que disponibilizam as melhores soluções e os equipamentos mais indicados para cada 
aplicação, realizando a colocação em funcionamento dos equipamentos e sistemas e prestando as formações necessárias 
de utilização e manutenção preventiva dos mesmos.

Conta ainda com ofi cinas de reparações  e laboratório  I+D+i, preparados para realizar qualquer tipo de intervenção, tanto
em pequenos equipamentos como em grandes sistemas.

A empresa
A HIDRO MELHORAS tem como principal objetivo disponibilizar soluções tecnológicas para o controlo das redes de 
abastecimento de água, mediante o fornecimento dos equipamentos e sistemas mais indicados para cada aplicação.

A Hidro Melhoras faz parte do Grupo Mejoras, líder no setor das tecnologias aplicadas ao ciclo da água, com escritórios em 
Madrid, Barcelona e Lisboa, garantindo uma maior proximidade para apoio técnico-comercial e formação continuada.

Apresentação
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Tecnologia para deteção e 
localização de fugas
O stress hídrico ao qual estão submetidos os sistemas de abastecimento de água requerem a adoção de estratégias de 
gestão que permitam minimizar o ANR.

Para tal, a Hidro Melhoras dispõe de uma vasta gama de equipamentos para dar resposta integral à esta necessidade, 
com soluções desde o controlo permanente das redes e a localização tempestiva de fugas, até às últimas tecnologias 
disponíveis para a regulação ativa de pressões.
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       Sistema permanente de  

Unidade compacta de pequenas dimensões

PermaNET+ SU
Controlo permanente e remoto das redes para a redução da ANR 
mediante a deteção precoce de fugas.

- Sensor acelerómetro integrado de elevadas prestações
- Material aço inoxidável e ABS

de elevada resistência
- Antena fi xa ou extensível

Comunicações
- Remota: bidirecional, 3G, GPRS,

NB-IoT.
Confi guração, envio de dados, 

alarmes e sons registados
- Local: Bluetooth®. confi guração e
download de dados mediante APP

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

- Integração GIS

IP68

Comunicações 
IoT

Integração em 
plataformas de 

gestão

Envio de dados 
e alarmes

Correlação de 
sons

Gravação do 
ruído da fuga

Deteção remota 
de fugas. Algoritmo 

Permalog

Validação 
secundária.

Análise de dados

PermaNET+ TM
Sistema de hidrofones para a localização remota de fugas de 
água em tubagens de transporte.

Combina um sensor hidrofone de elevado rendimento com 
comunicações IoT, oferecendo um sistema de monitorização em 
contínuo das tubagens principais que deteta as fugas de água 
automaticamente, permitindo a sua localização remota num 
mapa georreferenciado desde o escritório do serviço de águas.
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 controlo de redes 4.0
Software TTSQL
O TTSQL VIEWER é uma aplicação avançada “Web Data Manager” baseada na robusta base de dados com funcionalidades 
específi cas, que permite a gestão integral on-line dos dispositivos instalados para a monitorização da rede.

Em resumo
Janela inicial de visualização direta do estado dos 
equipamentos, com geolocalização no mapa e ícones 
personalizados para cada tipo de equipamento. Aplicação para a receção e análise dos dados registados 

pelos pré-localizadores de fugas PermaNET+SU.

Função "rádio de ação" confi gurável para o envio 
automático de fi cheiros de ruído e autocorrelação entre 
sensores.

Localização de fugas de água
PermaNET+ SU

A base de dados SQL Server
integrada da aplicação,

faz parte de uma
arquitetura de processos

e projetos adaptáveis
às necessidades
corporativas, o que 
garante a segurança, 
integridade e 
confi dencialidade

dos dados graças a
um acesso hierárquico

mediante chaves 
de acesso e backup 

automático da base de 
dados.

Histórico de 30 
dias entre datas 

selecionadas

Correlação 
entre 

sensores

Total 
integração 

com plataformas 
de gestão 

corporativa
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Pré-localização e correlação 

Correlação múltipla para
localizar o ponto de fuga

Escuta de som

Análise estatística de
ruído Permalog

LED indicador estado
FUGA - NÃO FUGA

Flexibilidade na utilização:
permanente,
semi-permanente, ou
‘lift & shift’ (pôr e tirar)

Grava os sons da fuga e 
permite a sua audição

Descarga automática de 
históricos (1 mês)

Módulo de rádio 
bidirecional

O Pcorr+ permite que o operador localize de forma rápida 
e efi ciente as fugas na rede de água. Os registadores são 
colocados permanentemente ou temporariamente em 
áreas da rede de distribuição, permitindo a supervisão 
contínua de possíveis fugas.

Os sensores são facilmente instalados nos elementos da 
rede graças a um forte íman. Quando deteta uma possível 
fuga, a unidade ativa o estado de alarme e transmite um 
sinal de rádio indicando uma condição de "fuga". Uma vez 
identifi cada a fuga, a unidade regista automaticamente o 
ruído para posterior correlação e audição pelo operador.

Pcorr+
Sensor para deteção e localização de fugas com
funções de análise de ruído e correlação.
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avançada
Software
O software Pcorr + disponibiliza ecrãs baseadas 
em mapas e todos os benefícios de:

Múltiplos modos de funcionamento:
 » " Drive-By "
 » “ Lift and Shift ”

Múltiplas funcionalidades:
 » Alarme de fuga
 » Dados de ruído e históricos
 » Correlação
 » Ficheiros de som de escuta
 » Visualização da frequência

Compatibilidade:
 » Conexão do recetor via USB ou Bluetooth 

com telemóveis, tablets e PC
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SoundSens i
Correlação multiponto de elevada sensibilidade.

Sensor específi co que fornece desempenho máximo 
em materiais plásticos, grandes diâmetros e baixas 
pressões

Reprodução acústica do áudio gravado por cada 
sensor

Programação para gravação temporária de dados 
para análise detalhada em pós-processo

Software avançado:
 » Análise automática de todas as correlações 

possíveis
 » Análise de frequência e coerência de sons
 » Seleção de fi ltro automática e/ou manual
 » Cálculo preciso da posição da fuga

Correladores
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www.tec-san.com

Microcorr Touch Pro
Correlador de elevadas prestações com ecrã touch a cores.

Maaaioi r 
facilidaade de

utilizaaçãoo

Sistema altamente compacto com interface de 
carregamento de bateria incorporado na mala 
de transporte.

Grande capacidade de armazenamento 
das correlações, com possibilidade de pós-
processamento.

Ergonomia: Equipamento leve, facilmente 
transportável numa única mala adaptada.

Efi ciência: Nanotecnologia post-CMOS de última 
geração

Robusttttooooooo
e leeve
IP668

Maaioior 
autonnonomimiaa

Elevadaddddaa
qualiddddadade e
acússtiticacaca

Tricorreelallaallal çãoo oo o
autommáááááááááááticaaaaaa
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Geofone
DXMIC
Geofone de alta sensibilidade e discriminação positiva de ruídos.

Registo e 
gravação do 

som

Tecnologia 
sem fi os

Envio de 
dados para o 

escritório

Ecrã gráfi co 
multifunções

Localização 
geográfi ca

Relatório 
fotográfi co

Peso
600 gr

Localizador de fugas em redes de 
distribuição de água, de grande 
autonomia, que reúne as características 
profi ssionais mais avançadas para marcar 
fugas de forma rápida e precisa

Fiabilidade de localização, sensor 
piezoelétrico de elevada sensibilidade, 
tratamento digital do som e excelente 
áudio regulável

Filtros automáticos /manual/ predefi nidos

APP para o regista da atividade
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TMIC
Indicação visual e sonora da 
fuga

Varetas eletrónicas
LMIC
Geofone versátil para a auscultação 
direta dos elementos da rede e em 
terrenos macios e duros.

Simplicidade de utilização

Amplifi cação clara do som

Longa duração das baterias

Pequeno e leve

Auscultadores Bluetooth 
de elevada qualidade
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Pegasus PRO
A gestão avançada ou inteligente da pressão nas redes de água diminui de forma signifi cativa as perdas de água e o 
aparecimento de roturas.

Gestão ativa de pressões

O sistema Pegasus PRO permite regular a pressão de acordo 
com os pontos de ajuste hidráulicos desejados, atuando, sem 
necessidade de energia elétrica, nas válvulas redutoras de 
pressão.

Ajuste gradual da pressão por períodos horários, de acordo 
com a procura ou em função da pressão nos pontos críticos 
do setor.

Por isso, está demonstrado que evitar variações na pressão 
prolonga a vida útil das infraestruturas.
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REDUÇÃO ANR
As perdas de água devido a fugas latentes 

dependem diretamente da pressão

POUPANÇA DE OPEX E CAPEX
A Regulação Ativa da Pressão reduz 

signifi cativamente o aparecimento de roturas 
e prolonga a vida útil das infraestruturas

RELAÇÃO COM O UTILIZADOR
Qualidade de serviço, garantindo pressões 
mínimas em pontos críticos para qualquer 

nível de procura

SMART WATER 4.0
O registo de dados facilita a tomada de 
decisões e a gestão efi ciente do sistema
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MXL4 e MXT4
Localizador de elevadas prestações projetado 
especifi camente para detetar, identifi car e traçar tubagens 
enterradas e cabos, de forma fi ável e precisa inclusive nas 
zonas mais congestionadas.

Este equipamento dispõe de 4 frequências de trabalho 
(512Hz, 8 kHz e 33+131 kHz), que lhe conferem prestações e 
fl exibilidade excecionais em diferentes condições de trabalho.

Deteção de cabo, tubagens  
A deteção e localização de cabos, tubagens e tampas 
de registo enterradas, sejam ativos ou passivos, é muito 
útil para a deteção de serviços urbanos antes de 
realizar qualquer tipo de escavação, evitando danos 
tais como a rotura de tubagens ao escavar, explosões, 
corte de cabos, etc, garantindo assim a segurança do 
operador perante os acidentes que possam acontecer.
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e tampas de registo
DXL4 e SGV4
Detetor de tubagens metálicas e cabos, cujo objetivo principal é 
ajudar a realizar escavações da forma mais segura. Ferramenta 
indispensável para Prevenção de Riscos Laborais.

O DXL4 não requer calibração e realiza diariamente  uma auto-
verifi cação de forma automática com emissão de certifi cado, 
o que garante que o equipamento esteja, a qualquer altura, em 
condições adequadas de utilização.

CS880
O detetor de metais CS880 é um equipamento especifi camente 
projetado para a localização de objetos metálicos enterrados 
tais como tampas de redes de abastecimento ou saneamento, 
tubagens metálicas, etc.

Dispõe de 4 modos de 
deteção: P (cabos com 
corrente); R (rádio); G 
(gerador); A (scanner total).

Conta com ecrã LCD, 
altifalante extraível, medição 
da profundidade e alarme 
para condutas superfi ciais e 
de oscilação excessiva.
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Enquanto o poço não seca,
não sabemos dar valor á àgua
Thomas Fuller
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Av. de Pádua nº 10 D — 1800-297 Lisboa
Tel-Fax: +351 218 515 036
melhoras@hidromelhoras.com 
www.hidromelhoras.com


