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SMART MEMO 
Estojo/Caixa eletrónica de medição de pressão para testes de pressão em tubagens/condutas 

de gás e água com funcionalidade aprimorada. 

 

 

 

 

 

 

• pequeno e prático - metade do tamanho de uma folha DIN A4 

• testes de pressão dinâmicos com tempos de ajuste otimizados 

• sensores inteligentes de temperatura e pressão interligáveis 

• ecrã com função de toque 

• assinatura possível no visor 

• Transmissão de dados LTE e armazenamento de dados de posição GPS 

• Bluetooth integrado 

• O dobro do tempo de operação  
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IMAGENS DE APLICAÇÃO 

 

 

 

SIMPLESMENTE MAIS PEQUENO, MAIS FLEXÍVEL, MAIS SMART 

Os testes de pressão são essenciais para a aprovação de gasodutos. O SMART MEMO oferece 

excelente tecnologia num design prático. O estojo pequeno e prático tem metade do tamanho 

de uma folha A4 e, portanto, economiza bastante espaço.  

Ecrã ampliado para apresentação clara e concisa de todos 

os dados relevantes antes, durante e após o teste de 

pressão. A curva de pressão atual pode ser exibida a 

qualquer momento durante o teste como um gráfico 

através de uma tecla de função. Isto permite ao utilizador 

manter uma visão geral e obter informações valiosas 

graficamente, mesmo sem uma impressora de papel. 
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TRANSFERÊNCIA SIMPLES DE DADOS 

Com a função LTE (opcional), o SMART MEMO pode transmitir dados digitalmente. Os relatórios 

finais podem ser enviados diretamente do local intervencionado. Basta inserir o endereço de e-

mail na SMART MEMO. Nenhum aplicativo ou software adicional é necessário. 

O Bluetooth está integrado no SMART MEMO  

• os protocolos, incluindo a assinatura, são seguros, 

transmitidos rapidamente e sem erros para o software PC1 

(com LINK para o PC). 

• função de atualização para o SMART MEMO (com LINK 

para o PC) 

• interface da impressora 

Além disso, o estojo de medição de pressão contém a função GPS (opcional), que permite 

informações claras sobre a localização da documentação.  
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SEMPRE ATUALIZADO 

Com a ferramenta de atualização, é possível fazer o upload de testes diferentes no SMART 

MEMO sem precisar de enviar o dispositivo. Serve para atualizar e programar o SMART MEMO 

posteriormente, mesmo com as suas configurações personalizadas e itens de menu. A grande 

vantagem é que a atualização pode ser realizada automaticamente no seu local de trabalho. 

Lide com a mesma tarefa e economize tempo com o SMART MEMO! Porque tempo é dinheiro! 

Ao conectar vários sensores interligáveis inteligentes, é possível medir e documentar 

simultaneamente as temperaturas com alta precisão por meio do pico do solo e do sensor de 

contato. A nova função inteligente "Dynamic Pressure Test" permite automaticamente testes 

de pressão otimizados durante o tempo de ajuste, com economia de tempo significativa. 

 

EXEMPLO DE CONEXÃO 

Um novo recurso é a 

utilização de sensores de 

pressão externos, que são 

conectados por cabo à linha. 

Podem ser utilizados como 

unidades independentes e 

podem ser conectados a 

qualquer SMART MEMO. 

São calibrados e certificados 

por si mesmos. Isto traz 

vantagens significativas, por 

exemplo, durante a manutenção ou quando sensores adicionais são adquiridos posteriormente. 

 

DADOS TÉCNICOS 

SMART MEMO 

Dimensões B x A x T aprox. 220 x 90 x 168 

Peso aprox. 1450 g 

Ecrã 240 x 160 pixels, ecrã sensível ao toque e luz 
de fundo 

Fonte de alimentação Lithium-Ionen 7,2 V 10.000 mAh 

Tempo de carga aprox. 8 horas 

Carga Fonte de alimentação ou adaptador para 
carro, 12 V 

Tempo de operação (sem luz de fundo, 20 ° C, 
um sensor) 

aprox. 200 horas, todos os sensores 
adicionais -10% 

Tempo de operação (com luz de fundo 20 ° C, 
um sensor 

aproximadamente 100 horas 
 

Operação e carregamento ao mesmo tempo  
 

Sim 

Temperatura de operação -10 a +40 ° C 
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Temperatura de armazenamento -20 a +60 ° C 

Armazenamento de dados > 2.000.000 valores medidos (vários milhares 
de medições, depende do tempo de medição) 

Tipo de proteção IP 67 (quando a tampa e as tampas de 
proteção estão fechadas) 

Número de sensores conectáveis EDS2 Até 5 peças 

máx. comprimento do cabo para todos os 
sensores 

aprox. 100 m 

Bluetooth Interface para transferência de dados de 
medição, impressora e atualizações / 
atualizações 

E-mail LTE (opcional) 

 

SENSOR DE PRESSÃO EDS2-P  

Tipo de proteção IP 67 

Conexão Rosca externa de ¼ “, O-Ring 

Comprimento, largura aprox. 100 mm, 28 mm 

Cabo de conexão do sensor, comprimento 5 m 

 

Intervalo de 
medição de pressão 

Máx. de pressão 
excessiva 

Precisão da medição Aplicações, e. g. 
 

0-1 bar 1,5 bar 0,5% f. s. Pressão baixa de gás 

0-10 bar 15 bar 0,5% f. s. vários 

0-10 bar 15 bar 0,1% f. s. vários 

0-10 bar 15 bar 0,1% f. s. DVGW G 469 B3 

0-25 bar 40 bar 0,01% f. s. DVGW G 469 C3 

0-25 bar 40 bar 0,5% f. s. vários 

0-25 bar 40 bar 0,1% f. s. DVGW W 400 

0-100 bar 150 bar 0,1% f. s. Indústria 

 

A resolução do ecrã do SMART MEO atende aos requisitos dos procedimentos de teste! 

 

Sensores de temperatura EDS2-T  

• Elemento de acoplamento para medir a temperatura da parede do tubo  

• Espigão/vara para medir a temperatura do solo 


