Sondagem de Redes de Gás Natural

®

Veículo de Sondagem de Redes
com Sistema de Detecção de Metano a Laser
Seletividade total para metano
Sensibilidade 1 ppm
Faixa de medição 1 - 190 ppm
Sondagem velocidade até 40 km/h (25 mph)
Rastreabilidade de missões de monitoramento com o software NGS

O VSR INSPECTRA® desenvolvido pela GAZOMAT™ possibilita a sondagem de redes de distribuição de gás natural a
bordo de um veículo conduzido sobre tubulações de metano subterrâneos. Com o exclusivo detector de espectroscopia
a laser INSPECTRA® da GAZOMAT™ e o software NGS, o VSR INSPECTRA® concentra tecnologias de ponta de forma
surpreendente. A combinação de técnicas torna este produto uma ferramenta notadamente eficaz, que atende a todos
os requisitos de produtividade, confiabilidade e rastreabilidade das operadoras de gás na sondagem de suas redes de
baixa e média pressão.

Detecção rápida e eficiente

Trilho de succção com oito
entradas de amostra

• O dispositivo compreende circuito de amostragem, analisador a laser, laptop PC, um conjunto
de cilindros de gás e um receptor de GPS. Ele fica instalado de forma segura em um veículo.
• As amostras são coletadas sobre a superfície do solo pelo tubo de sucção localizado sob o
parachoque dianteiro.
• As amostras atmosféricas são coletadas dentro da câmara de medição para fins de análise.
• Qualquer traço de metano encontrado na amostra é reportado na tela do computador de bordo
e automaticamente registrado.
• O tempo de resposta abaixo de 1,5 segundo(1) possibilita limitar o perímetro de localização
do vazamento.
• Todos os dados de sondagem são automaticamente salvos durante a missão.
• O software de sondagem NGS da GAZOMAT™com GPS integrado assegura a localização
do vazamento e a rastreabilidade da sondagem.
Unidade deinstrumentação com
detector de INSPECTRA® LASER e
bomba de sucçıao

Sistema de detecção único:
Espectroscopia de laser
• Seletividade total para metano. O detector tem um diodo de
laser ajustado especialmente para absorção do comprimento
de onda do metano. Benefício: nenhuma medição incorreta
por causa da presença de hidrocarbonetos, gases de
exaustão, vapor de água, substâncias químicas ou outros
poluentes potenciais.
• Sensibilidade 1 ppm graças ao comprimento de passo da
célula multipasso.
• Estabilidade do sistema: insensível às condições climáticas
e ambientais.
• Velocidade da sondagem até 40 km/h (25 mph).
• Nota: Não pode ser usado com redes de GLP.

Interface fácil de usar
• Verificação totalmente automática da instrumentação com um laptop PC.
• Software NGS de fácil utilização desenvolvido pela GAZOMAT™.
• Interface homem-máquina intuitiva com ícones, mensagens de áudio e visuais.

Laptop PC executando
o software NGS

Receptor de GPS fixado no teto

Segurança aprimorada
• Nenhum gás combustível a bordo (ausência de hidrogênio).
• Usa dois gases somente - metano (CH4) 50 ppm para testes operacionais e
nitrogênio (N2) para limpeza do circuito de amostragem.
• Baixo nível de manutenção diária.

(1) O tempo de resposta depende do modelo do veículo e da configuração da instalação

Gases CH4 (metano) 50 ppm e
nitrogênio para teste do detector e
limpeza do circuito de amostragem

Toda a instrumentação INSPECTRA® é controlada a partir de um laptop PC a bordo com software NGS dedicado à sondagem
de redes de distribuição de gás natural. O software foi projetado para simplificar missões de sondagem, assegurando
rastreabilidade plena do monitoramento da rede.

Tela principal do software NGS
Botão de parada da missão

Nota inserida pelo operador

Tela de vazão

Barra de menus

Data
Tempo
Distância percorrida
Distância a cobrir

Indicação
de vazamento
inferior ao
limiar
predefinido

Velocidade
de curso
Longitude
Latitude
Status de
recepção de GPS
Valor atual

Bomba
Valor máximo
Botão de teste
Nota

Pausa

Indicação
de vazamento
superior ao
limiar ALTO

Área do
analisador

Indicação de
vazamento
recusada

Área de exibição de mapas com visualização em tempo
real da posição do veículo, distância percorrida, vazamento
de gás detectado e rede da estrada

Fácil de usar
•
•
•
•

Entrada de dados quando uma missão é criada.
Uso de mapas de rede em formato impresso ou eletrônico.
Download do software NGS dos mapas digitais (a ser fornecido pelo cliente) no formato universal SHAPE.
Gravação em tempo real da velocidade e posição do veículo, bem como das concentrações de gases
detectadas.
• Comentários inseridos diretamente pelo operador em qualquer tempo durante a missão.
• Visualização em tempo real da rota do veículo, indicações de vazamento de gás, bem como da rede
da estrada (ou de qualquer outro mapeamento de rede integrado pelo cliente).
• No final de cada missão, um relatório é automaticamente gerado em formato PDF contendo todos
os dados inseridos no início da missão e todos os dados de sondagem (indicações de vazamento,
velocidade excessiva, mau funcionamento, comentários...). Para cada indicação de vazamento de gás
detectada existe uma folha de relatório individual associada com mapa relacionado mostrando
a localização precisa do vazamento e a data da gravação.

Rapport de surveillance réseau

Nom

A PIED GILLY_SECTEUR CENTRE
Date
Opérateur
Route
Groupe d'exploitation
Prestataire
Inspectra N°Série
Bouteille Réf
Numero d'urgence
Météo

29/10/2010 07:33
YVES LEGRAS
SECTEUR CENTRE SUD
A PIED GILLY
GAZOMAT
870806
ref-bouteille
01233456789
Ensoleillé
Sol : Sec
Vent : <20
Distance parcourue : 2.90km
00h44m35s
2

Distance
Durée
Indice détecté

Conc

Lat

29/10/2010

07:33

0.00PPM

29/10/2010

Date

Temps

07:42

1.28PPM

29/10/2010

07:45

0.00PPM

29/10/2010

07:45

0.00PPM

50.42
3618
50.42
3370
50.42
4011
50.42
4000

29/10/2010

07:47

0.00PPM

29/10/2010

07:47

0.00PPM

29/10/2010

07:53

0.00PPM

29/10/2010

07:53

0.00PPM

29/10/2010

07:55

0.00PPM

50.42
5091
50.42
5091
50.42
5549
50.42
5560
50.42
6220

Lon
4.486480
4.483120
4.486030
4.486040
4.487620
4.487600
4.488780
4.488730
4.490400

Evénements Commentair
e
Begin of
Mission

Mission Debut
Indice refuse
Mission Suspension
Defaut Pompe Debut
Defaut Pompe - Fin
Mission Reprise
Defaut Pompe Debut
Mission Suspension
Defaut Pompe - Fin

0h01m49s

0h02m14s
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Information
Localisation :

Latitude :
Longitude :
Concentration :
Indice :

Busca Sistemática de Vazamentos de Gás,
uma nova dimensão

218 Chaussée de Fleurus
Charleroi
50.426891
4.492720
75.8PPM
Indice

Date
Opérateur
Route
Groupe d'exploitation
Prestataire
Inspectra N°Série
Bouteille Réf
Numero d'urgence
Météo

Commentaire

3 VANNES RESEAU

Os desempenhos combinados do sistema de detecção de INSPECTRA LASER e do software NGS
oferecem novas perspectivas de sondagem de redes :
• Maior produtividade com velocidade de sondagem até 40 km/h (25 mph).
• Uma ferramenta extremamente fácil de usar , projetada especificamente para simplificar e otimizar
o trabalho do operador.
• Rastreabilidade total de missões de sondagem.
• Uma solução de sondagem customizável com o download de todos os dados de mapeamento
específicos para o cliente (rede de gás, rede de válvulas, prédios...)
• Sistema multilíngue para uso em todo o mundo.
®
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GAZOMAT
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ref-bouteille
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Sol : Sec
Vent : <20

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
®

•
•
•
•
•
•
•
•

Princípio de medição: Espectroscopia de Laser – célula de multipasso
Seletividade total para metano
Escala de medição: 1 - 190 ppm (dispositivo calibrado e ajustado para metano)
Limite de detecção: 1 ppm
Tempo de resposta: abaixo de 1 segundo
Temperatura de uso: -15°C a +40°C
Temperatura de armazenagem: -20°C a +50°C
Umidade: < 80% umidade relativa

CUIDADO RADIAÇÃO
DE LASER INVISÍVEL
CLASSE 1

Analisador composto dos elementos abaixo

Patentes N° 7352463 e N° 1647820
Detector INSPECTRA® LASER
Tubo de sucção com 8 entradas de amostra
Bomba de sucção com taxa máxima de 800 l/h
Filtros integrados no circuito de amostragem
Sonda de detecção da presença de água com acionamento automático da limpeza
com nitrogênio
Válvulas solenóide e medidor de vazão para verificação contínua da vazão das amostras
e do gás de referência
Circuito de limpeza com nitrogênio
Circuito de teste do sensor com CH4 (metano) 50 ppm como gás de referência
Tempo de resposta do sistema: < 1,5 segundo (variável dependendo do modelo do veículo
e da configuração da instalação)
Condições ideais de sondagem: chão seco e não congelado, sem vento forte
Instalação do sistema em todos os tipos de veículos (ergonomia e configuração da instalação
a serem definidas com o pedido)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gás utilizado

Sistema elétrico

Computador laptop

Software NGS
Sistema GPS

Mapeamento

• CH4 (metano) 50 ppm como gás de referência para teste do detector
• Nitrogênio (N2) para limpeza do circuito de amostragem
• Fonte de energia principal do alternador e bateria do veículo, para toda a instrumentação
e outros equipamentos, ligando na fonte do painel de fusíveis
• Alimentação para o laptop por um conversor 12V/220V 300W
• Uso da marca Panasonic, recomendada pela GAZOMAT TM por sua resistência
e performance em campo
• Executando Microsoft Windows® 10
• Receptor GPS dedicado especificamente à sondagem da rede em áreas urbanas
• Protocolo de comunicação - norma NMEA (pode ser acoplado a um sistema
de navegação em estrada)
• Cartões digitais fornecidos pelo cliente em formato SHAPE (.shp)

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.
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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.
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Detector INSPECTRA® LASER
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