Sondagem com geolocalização
de redes de gás natural

TM

Sistema para sondagem combinada em áreas urbanizadas
em veículo / a pé
Fácil acesso em centros urbanos e áreas de pedestres
Flexibilidade de uso e manobrável
Sistema de geolocalização (GPS e mapeamento) para rastreabilidade total
Analisador de espectroscopia a laser com limiar de detecção de 1 ppm

O veículo EASY INSPECTRA™ está perfeitamente adaptado para as restrições na
detecção de vazamentos em áreas densamente urbanizadas, permitindo o acesso
a centros urbanos e áreas de pedestres e revolucionando o próprio conceito de
sondagem de redes pela combinação da detecção sobre veículo com a detecção a pé.

Um sistema de son

Detecção de vazamento sobre veículo

Analisador de INSPECTRA® LASER

·
·
·

Seletividade total para metano
Sensibilidade 1 ppm
Comunicação Bluetooth
®

Bolsa com função Bluetooth®

·
·
·

Mochila ergonômica com sistema de
ﬁxação integrado para tablet
Alta visibilidade (cor ﬂuorescente)
Receptor de GPS com comunicação
Bluetooth
®

• Fácil acesso em centros urbanos e áreas de pedestres
• Velocidade de sondagem adequada ao ambiente urbano
• Maior alcance de ação diário
• Menores tempos de conexão com implementação imediata no local
• Sistema com um único operador-motorista
• Alternativa econômica para detecção a pé
• Conveniente e fácil de manobrar
• Sistema apresentado instalado em veículo elétrico RENAULT
Twizy com zero emissões de CO2
• O sistema pode ser aplicado a outros veículos de pequeno porte
(quadriciclos, etc.).

·
·
·

Software NGS

Geolocalização do cadastramen
das tubulações
Sistema amigável e intuitivo
Controle de instrumentação
totalmente automatizado

O sistema EASY INSPECTRA™ foi desenvolvido pela GAZOMAT™ para complementar
sua linha de equipamentos de sondagem de redes de gás natural com uma única
ferramenta simples e poderosa, que incorpora o analisador de INSPECTRA® LASER
com Tablet GPS e o software NGS com geolocalização.

ndagem ultraflexível

nto

Detecção de vazamento a pé

Tablet com Bluetooth®

·
·
·
·

Tela de toque
Tela de alta resolução
Dispositivo robusto
Comunicação Bluetooth®

• Acesso imediato a áreas inacessíveis para veículos
• Nenhuma interrupção no caminho de sondagem
• Equipamentos de fácil utilização
• Aplicação imediata graças à comunicação Bluetooth®
• Alternância sem interrupções entre a detecção sobre veículo
e a detecção a pé

·
·

Facilidade de importar dados das
redes em mapas
Facilidade em exportar rotinas
de monitoramento para um SIG

• A mochila e o tablet podem ser removidos do veículo em
questão de segundos.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
TM

Analisador de INSPECTRA® LASER
• Detector portátil de espectroscopia a laser
• Seletivo de metano
• Sensibilidade com metano (CH4) 1 ppm
• Versões ATEX e não ATEX
• Alimentado por pilhas ou baterias
• Comprimento 263 mm x largura 113 mm
altura x 141 mm

Imagens sem implicação de responsabilidade para a GAZOMAT™ - As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio – REF BRO_EASY_INSPECTRA™_39_JAN2017_V03_PT

• Peso 2,5 kg

Sistema de GPS em tablet para uso pedestre
• Tablet reforçado muito robusto
• Software NGS para rastreamento de
sondagem com GPS
• Placa de interface digital com mapas
em formato SHAPE WGS84
• Bolsa na cor ﬂuorescente ergonômica
• INSPECTRA®/ tablet e comunicação
GPS em modo Bluetooth® (wireless)

Sistema EASY INSPECTRA™ em veículo elétrico
• Veículo RENAULT Twizy
• Veículo 100% elétrico com zero emissões de CO2
• Autonomia de uso de 80 km
• Alcance 80 km
• Velocidade até 80 km/h
• Instalação ergonômica
INSPECTRA®/Tablet com NGS
• Veículo ﬂexível e fácil de
manobrar
• Silencioso
• Tempo de recarga: 3,5 horas
• Veículo compacto ergonômico
• Adaptado para centros urbanos
e áreas de pedestres.

GAZOMAT™ S.à.r.l.
11, rue de l’Industrie – BP 40101
67403 Illkirch-Graffenstaden Cedex – Francia
Tel. : +33 (0)1 85 65 04 37
Fax : +33 (0)1 85 65 04 87
E-mail : info@gazomat.com
www.gazomat.com

Serviços pós-venda: A GAZOMAT™ fornece
manutenção de todos os seus produtos
na França e em outros países por meio
de seus representantes em todo o mundo.

®

Marca registrada da ECOTEC Solutions, Inc. nos Estados Unidos e em países estrangeiros.

TM

Marca comercial da of ECOTEC Solutions, Inc. nos Estados Unidos e em países estrangeiros.

GAZOMAT™ ECOTEC BRASIL
Rua Pedroso de Camargo, 237
Chácara Santo Antonio – SP
Tel. +55 11 5181-6591
E-mail : vendas@ecotecco.com
www.ecotecco.com
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