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RIS ONE si RIS PLUS
Georadar pentru geologie

Sistemul satisface o multitudine
de cerințe
• inspecția și starea tunelului
• profil litologic.
• măsuri de fundaţii şi piloţi.
• profilarea albiei râului.
Mono Frecvența 25/45 MHr
Adâncimea detectării până la
40/25 metri

RIS 80
Georadarpentru
stratigrafie si cartografia
conductelor la mare
adancime
Georadar mono Frecvența 80
MHr
Adâncimea detectării până la
8 metri

OPERA DUO
2 sau 4 roți –
Georadar pentru cartografiere
Antena frecvență dublă 250-700
MhzPermite identificarea țintelor la
diferite
adâncimi.
Integrarea
avansată
cu
GPS
permite
efectuarea unor sondaje radar
foarte profesionale. Noul design și
componentele
îl
fac
practic
indestructibil.
Adâncimea detectarii până la 4
metri

Georadar pentru
profilarea albiei

GEORADARE

Hi-MOD

1/2/3/4 antene

Georadar pentru cartografiere
Dubla Frecvență 200-600 Mhz
RIS MF Hi-Mod este un sistem
radar de penetrare a solului
multifuncțional, robust, de
înaltă
perpentrumanță,
capabil să scaneze suprafețe
mari într-o perioadă scurtă de
timp și să ofere o vedere 3D
precisă a subsolului, cu
rezoluție mare și adâncime de
penetrare. - Adâncime de până
la 4 metri

HI PAVE
Sistem radar multicanal cu viteză
de 60 km/h pentru investigatii de
evaluare a drumurilor:
• Măsurarea grosimii pavajului
• Evaluarea traseului drumului
de suprafață, ballast și sub-ballast
• Detectarea
golurilor
și
delimitarea cavităților
• Localizarea fisurilor
• Detectarea zonei umede
• Evaluarea stării de evacuare a
aeroportului

Hi BRIGHT PAVE

Soluție specializată de radar
pentru detectarea timpurie a
deteriorării podurilor de beton
care permite:
• Măsurarea
grosimii
pavajului, a plăcii de beton și a
asfaltului.
• Poziția adâncimii și grosimii
fierului de călcat.
• Detectarea
automată
a
armăturilor.
• Detectarea zonelor afectate
de coroziune

STREAM C

Soluția
compactă
pentru
cartografierea 3D în timp real a
utilităților și caracteristicilor
subterane. Datorită nivelului
crescut de precizie oferit de o
rețea masivă de antene, Stream
C este capabil să detecteze
automat conductele și cablurile.

GEORADARE

STREAM UP
Sistem
GPR
multicanal,
multifrecventa,
cu
dubla
polarizare, dedicat cartografierii
subserviciilor pe suprafete mari
care faciliteaza intregul proces
de cartografiere (inainte, in
timpul si dupa achizitia datelor).

-

Dubla Frecvență
200-600 Mhz
Adâncime de până la 4 metri
Viteza 160 Km/h

STREAM X

STREAM T

SRS SAFE RAIL SYSTEM

C-THRUE

Soluție
radar
pentru
cartografierea 3D a structurilor
îngropate și a caracteristicilor
geologice. Stream X este soluția
ideală pentru cartografierea
siturilor arheologice, detectarea
țevilor
și
rezervoarelor,
identificarea și cartografierea
cavităților
sau
localizarea
munițiilor neexplodate (UXO).

Este GPR-ul fără contact pentru
inspecția tunelurilor. Depășeste cu
ușurință obstacolele întâlnite adesea
în mediile de detectare a tunelurilor
și crește productivitate și siguranța
la locul de muncă prin utilizarea unui
vehicul pentru a colecta date de până
la 60 km/h (37,3 mph) fără a fi nevoie
să fie oprit traficul. Stream T oferă
tomografii pentru a identifica cu
ușurință caracteristicile tunelului in
zone critice, permițând întreținerea
proactivă a acestei infrastructuri
cruciale

Sistem radar integrat conceput
special
pentru
inspecția
calității balastului feroviar și
pentru a ajuta procesul de
restaurare și întreținere. SRS
oferă o soluție nedistructivă,
montată pe tren, care poate fi
utilizată la viteze mari (peste
300 km/h). Oferă inspecție
continuă a grosimii balastului,
identifică zonele cu capacitate
portantă insuficientă, face
distincția între balast curat și
murdar și detectează secțiunile
cu probleme de drenaj

Ajută companiile de construcții și
servicii, precum și inginerii civili
și structurali, să vadă in 3D
armături, goluri, cabluri posttensionate, cavități, conducte și
orice alte obiecte îngropate în
structură în structuri de beton

Georadare

IBIS-FS
Sistem
de
monitorizare
statică și dinamică de la
distanță a podurilor și a altor
structuri,
inclusiv
clădiri,
monumente istorice și turnuri.
• Teledetecție: Teledetecție în
timp real până la 1 km fără a
fi necesara instalarea de
echipamente pe structura
monitorizata.
• Măsurători precise: Măsoară
deplasările de până la 0,01
mm la până la 0,5 km.

IBIS-FL/FM

Soluție 3d pentru monitorizarea
mișcării în pante și structuri.
Teledetecție în timp real până la
4 km fără a fi necesara
instalarea de echipamente pe
zona monitorizata.
•Precizie: Măsoară deplasări de
numai 0,1mm pana la 4 km
rază.

HYDRA-G

Sistem
de
monitorizare
si
detectare
HYDRA-G
pentru
avertizarea timpurie și măsurători
în timp real ale deplasărilor
submilimetrice în clădiri, baraje,
tuneluri, infrastructuri miniere și
pante tăiate.
Cu o rază de scanare de până la
800 de metri, sistemul oferă
rezoluția
spațială
de
înaltă
precizie și rezoluție în centimetri,
cu
inpentrumații
actualizate
despre deplasare la fiecare 30 de
secunde

INTERFEROMETRE

ROCK-SPOT
Sistem radar inovator capabil să
localizeze, să urmărească și să
notifice căderi de pietre, avalanșe
și fluxuri de resturi în timp real.
Acest radar mic, dar puternic,
detectează pietre minuscule care
cad la distanțe mari.

SYSMATRACK

X820S

MSR624

Seismograf 24 BITI pentru prospectarea
seismică cu metode de sondaj MASW Achizitor seismic / accelerometric echipat cu 24 Seismograf pentru seismică activă și pasivă cu
(Re.Mi.), active și pasive cu refracție,
6 canale cu rezoluție de 24 de biți
- 48 - 72 - 96 de canale integrate pentru
reflexie, până la 24 de canale, SASW,
prospectare seismică activă și pasivă, investigații
Down-hole
dinamice și studii de dinamică structurală

ST 6

VMR624

Seismograf pentru seismică activă și
Achizitor seismic autonom specific pentru studii
pasivă cu 6 canale cu rezoluție de 24 de seismologice și monitorizare a evenimentelor
BITI
seismice

Instrumente de monitorizare seismică

SISMALOG
Achizitor seismic tip stand-alone specific
pentru studii seismologice și monitorizare a
evenimentelor seismice locale

X612EM+

GEOREZISTIVIMETRU: integrează tot ce este necesar pentru a
efectua prospectări geoelectrice SEV și multi-electrozi cu 48, 72 sau
96 de electrozi integrați.

C 313 SEV

Georezistivimetru digital pentru S.E.V. Vertical Electric
Survey și S.E.O. Sondaj electric orizontal

X620EM

GEOREZISTIVIMETRU: integrează tot ce este necesar pentru a
efectua prospectări geoelectrice SEV și multi-electrozi de la 48 la
192 de electrozi integrați.

KIT SEV
KIT INVESTIGATIA S.E.V.

Instrumente de monitorizare geoelectrica

DM 10/30M

Penetrometru dinamic
de 10 kg sau 30 Kg
fara senile

DPSH 50 SM

Penetrometru dinamic cu ciocan de 50
kg - cu senile

DM 10/30M

Carucior ( 2 roti) pentru trasport
DM 10/30M

DPSH 63/73 SM

Penetrometru dinamic cu ciocan
de 63/73 kg - cu senile

Penetrometre dinamice

DM 30SM

Penetrometru dinamic cu ciocanul de
30 kg cu senile

GS-DM si CA40/60

• Grup Sonda pentru prelevare proba tulburata
• Grup Sonda pentru prelevare proba netulburata

SP 50 SM

Penetrometru static 50kN (5t)

SP100 SM

Penetrometru static 100kN (10t)

SP 150/200 SM

Penetrometru static 150 / 200kN (15 /
20t)
Penetrometru
static
de
putere Penetrometrul este furnizat si in Penetrometrul este furnizat si in
mică/medie - clasificare ISSMFE 1988 varianta "modul" pentru montaj varianta "modul" pentru montaj
cu
manevrabilitate
ridicată
și personalizat si in varianta carucior
personalizat si in varianta carucior
amprentă la sol foarte mică

Penetrometre statice

DC 0.8

Instalație de foraj ușor care poate fi
demontat în 6 elemente
Putere 15,5 (20,7) kW (CV) - Greutate
5,3 kN - Cuplu 35/70 daN m - Tragere
15 kN

DC 4.8

Instalație de foraj hidraulic pentru
sondaje geognostice
Putere 85 (114) kW (CV) - Greutate
54kN - Cuplu 528/64 daN m - Tragere
48 kN

DC 2.8

Instalație de foraj hidraulic pentru sondaje
geognostice
Putere 35,4 (47,5) kW (CV) - Greutate 27 kN Cuplu 350/90 daN m - Tragere 25 kN

DC 5.8

Instalație de foraj hidraulic pentru sondaje
geognostice
Putere 100,0 (134,0) kW (CV) - Greutate
burghiu 70 kN - Cuplu 10 kN m - Tragere 63 kN

Masini de foraj vertical - geotehnica

DC 3.8

Instalație de foraj hidraulic pentru sondaje
geognostice
Putere 55,4 (74) kW (CV) - Greutate 45 kNCuplu 542 daN m - Tragere 30 kN

DC 6.8

Instalație de foraj hidraulic pentru sondaje
geognostice
Putere 85 (114) kW (CV) - Greutate 68 kN Cuplu 920 daN m - Tragere 63 kN

HD 310

Instalație de foraj hidraulic pentru pentruaje și puțuri de apă
Putere 85,0 (114,0) kW (CV) - Greutate burghiu 80 kN - Cuplu
1050 daN m - Tragere 80 kN

HD 622

Instalație de foraj hidraulic pentru foraje și puțuri de apă
Putere 174 (223) kW (CV) - Greutate burghiu 98 kN - Cuplu 1750
daN m - Tragere 220 kN

HD 315

Instalație de foraj hidraulic pentru foraje și puțuri de apă
Putere 129,0 (173,0) kW (CV) - Greutate burghiu 115 kN - Cuplu 1450
daN m - Tragere 150 kN

MN203

Instalație de foraj hidraulic pentru foraje și puțuri de apă
Putere 85 (114) kW (CV) - Greutate 70 kN - Cuplu 920 daN m Tragere 63 kN

Masini de foraj vertical - geotermie/Puz

ST 850

Masina de foraj pentru consolidare
și fundații speciale
Putere 89 (120) kW (CV) - Greutate
burghiu 63 kN - Cuplu 820 daN m Tragere 38 kN

ST 500 C

Masina de foraj pentru consolidare și
fundații special
Putere 55,9 (75) kW (CV) - Greutate
burghiu 27,5 kN - Cuplu 530 daN m Tragere 05 kN

Masini de foraj – consolidare/fundatii/cariere

ST 160

Masina de foraj pentru cariera
Putere 45,5 (61,5) kW (CV) - Greutate
burghiu 50 kN - Cuplu 60 daN m Tragere 30 kN

HD Class 5

HD Class 9

Instalații de foraj direcțional cu
capacitate de tragere de până la
38 de tone.

Instalații de foraj direcțional cu
capacitate de tragere de până la 120
de tone.

Masini de foraj orizontal

HD Class 15
Instalații de foraj direcțional cu
capacitate de tragere de până la
400 de tone.

Cutii de cataloge

Car. Wire Line

Tije elicoidale

Tije de foraj

Triconi si trilame

Chei de manevra

Accesorii pentru geotehnica

Varf
pentru tije elicoidale

Piese de schimb
pentru masina de foraj

Tutburi de inclinometru
din aluminiu

Pompe submersibile

Tutburi de inclinometru
di ABS

Penetrometre portabile

Pompe

Penetrometru stilou

Accesorii pentru geotehnica

Pompe triaxiale

Mini sisometru portabil

JET DSP 100 / IR

Datalogger pentru:
• Grouting
• Lugeon tests

JET SDP / IB

Datalogger pentru:
• Drilling
• MWD
• LWD
• Single-fluid Jet grouting
• CFA
• Deep Soil Mixing
• Vibroflotatio

JET DSP 100 / D
JET DSP 100 / H

Datalogger pentru:
• Diaphragm walls
• Hydromills

JET 4000 AME / I

Datalogger pentru:
• Grouting
• TAM grouting
• Lugeon tests

DataLogger pentru masini de f o r a j

jET SDP / J

Display pentru:
• Depth
• Inclination

JET 4000 AME / J

Datalogger pentru:
• Jet grouting
• Drilling
• MWD
• CFA
• Deep mixing
• Soil mixing
• Vibroflotation

JET WXYZ

JET PRESS -JET pentruCE -JET
TORQUE

JET FLOW W24

JET INCL XY

JET PRLG

JET PSTAT

Senzori pentru masini de f o r a j

JET FLOW / R

JET FLOW / C JET ROT

JET ROT / H

DAT AMP

JET FLOWM

JET DEPTH3

JET P SEP / CFA
5", 50 bar

JET P SEP / CFE
85 mm, to be weld, 80bar

JET P SEP / G
¾", 1", 160 bar

JET P SEP / H
1", 1 ¼", 1 ½", 600 bar

Separatoare hidraulice pentru masini de f o r a j

JET P SEP / D
⅜", 300 bar

SOFTWARE

EOLIANA

Stații anemometrice

POLUAREA AERULUI

Stații meteorologice pentru
măsurarea parametrilor
climatici

FOTOVOLTAIC
Statii meteo radiometrice
(piranometre)

CENTRALE DE BIOGAS
Stații de monitorizare
instalații de biogaz

METEOROLOGIE,
AGROMETEOROLOGIE,
GROPI DE GUNOI

POLUAREA APEI

HIDROMETRICA

INDUSTRIALĂ

Statii hidrologice

Statii meteorologice

Stații hidrometrice pentru
monitorizarea de la
distanță a râurilor

Statii de monitorizare

Stații anemometrice
pentru controlul
sistemelor automate

DATALOGGER

MICROVEN-ALARM
Datalogger conceput pentru a alerta
personalul în situații de vânt puternic

Datalogger Fix

MICRO 3

DATALOGGER MULTICANAL
PENTRU ACHIZIȚIE DE DATE
• MICRO MET3- METEOROLOGIE ȘI ENERGIE
SOLARĂ
• MICRO VEN3-ENERGIE EOLIANA
• MICRO HYD3-HIDROLOGIE

DATALOGGER CU 1-2 CANALE

DATALOGGER UNIVERSAL DE CITIRE

Asigură atât alimentarea
senzorului, cât și stocarea
datelor acestuia.

Instrument capabil să citească
majoritatea senzorilor de pe piață,
atât electrici, cât cu cord vibrant.

Datalogger Portabil

UNITATEA DE CITIRE SINGUR
CANAL
Instrument capabil să alimenteze
senzorii și să afișeze datele
provenite de la aceștia. Se
foloseste in general atunci cand
nu se doreste sau nu se poate
achizitiona automata si continua
a datelelor provenite de la
traductoare.

mSTA

Senzor temperatură-umiditate
aer exterior

RG200- RG400
Pluviometru

STQ

Senzor de temperatură a solului
/ apei

BAR

Barometru

PIRSC

Piranometru cu celule de
siliciu

STC

Senzor de temperatura in
contact pentru pereti si
panouri fotovoltaice

mWS1

Senzor de viteza vantului

PIR2S, PIR01, PIR02

Piranometre cu termopil

STP

Senzor de temperatură
pentru biocompost și gropi
de gunoi

Senzori pentru meteorologie si agricultura

mWD1
Senzor de direcție a
vântului

NSR

Netradiometru (radiația
solară netă)

EVAS-I
Stației de evaporare

mSTI

mSTS

BF

SFTH

Senzor temperatură aer interior

Senzor temperatură aer
superficial

Senzor de umiditate a
frunzelor

Senzor temperaturăumiditate pentru
monitorizarea incendiilor
pentru estiere

Piranometre cu inel de scut

Senzori anemometrici
multiparametrici
sonici biaxiali

Senzori anemometrici
multiparametrici sonici
triaxiali

Cabane
meteorologice
din lemn tratat

pentru măsurarea radiației
solare difuze

disponibili cu varianta
incalzita

disponibili cu varianta
incalzita

Senzori pentru meteorologie si agricultura

SENSORI PENTRU MĂSURAREA
POLUANȚILOR ATMOSFERICI

LSU

Contor de nivel cu ultrasunete
(fără contact cu fluidul)

AQ10

Senzor de praf fin în
suspensie

SONDA MULTIPARAMETRICA

SLP

SLR

Contor de nivel
piezometric (imersie)

Contor de nivel radar
(fără contact cu fluidul)

DATALOGGER PORTABIL
pentru sonde
multiparametrice

Geamandura
Valurimetrica
WAVE BUOY
Măsoară înălțimea,
direcția și frecvența
valurilor

Senzori pentru monitorizarea aerului și apei

FREATIMETRU

cu sonda de temperatura

AGRAMETER
Instrument portabil pentru
determinarea conținutul de
umiditate în nisip, pietriș și alte
agregate fine și grosiere.

PIEZOMETRUL ELECTRIC
CU DATALOGGER

Traductor de presiune
relativă care vă permite să
determinați înălțimea
piezometrică prin măsurarea
presiunii hidrostatice

Tecnix DTM-550
Instrument de măsurare a
temperaturii și umidității

PIEZOMETRUL ELECTRIC
RESISTIVIMETRIC

SONOMETRU
Instrument pentru
măsurarea nivelului de
presiune sonoră.

Instrumente pentru monitorizarea aerului, apei si mediu

PIEZOMETRUL
CASAGRANDE

Se foloseste in cazul
masuratorilor presiunii in
soluri cu permeabilitate
medie.

LUXMETRU
Instrument de măsurare a
iluminatului

ANEMOMETRUL DIGITAL FTA

Instrument pentru măsurarea
vitezei precum temperatura
mediului ambiant

Mark IV
Instrument cu ultrasunete pentru
identificarea caracteristicilor
lemnului.

TRUPULSE 360R

Instrument pentru
măsurarea distanțelor,
înălțimii și orientării

TruPoint 300

CLINOMETRO CM-HEC

Telemetru laser pentru
măsurarea distanțelor

Clinometru hipsometru
electronic

POSTEX

VERTEX LASER L5

Instrumentul este folosit
pentru a calcula poziția
copacilor și pentru a
urmări evoluția lor
individuală

Hipsometru cu tehnologie
laser. Determinarea rapida
a înălțimii copacilor,
distanța lor, unghiurile
zenitale și pantele

Instrumente pentru monitorizarea aerului, apei si mediului

CRITERION RD 1000

Relascop / dendrometru
electronic,Instrument
pentru măsurarea precisă
a diametrelor arborelui
pe toată lungimea

ASESTIMETRE MEGNETICE
Sunt utilizate pentru a verifica gradul
de tasare a solului, fenomene
frecvente în timpul construcției de
terasamente de drumuri,
terasamente și baraje de pământ

TIJELE EXTENSIMETRICE CU
COARDA VIBRANTA

Sunt folosite pentru masurarea starii
de solicitare existente in structurile
portante sau pentru monitorizarea
solicitarilor existente in nervuri, in
timpul fazelor de excavare a
tunelului.

ASESTIMETRE HIDRAULICE

Sunt utilizate pentru a înțelege
interacțiunea sol-structură în
timpul diferitelor faze de
construcție și exploatare.

TIJA EXTENSIOMETRICA DE
REZISTENTA
Sunt utilizate pentru
masurarea starii de solicitare
existente in timpul fazelor de
excavare a tunelului.

ASESTIMETRE DE PLACĂ
Sunt instalate de obicei în

interiorul terasamentelor din
pământ pentru a măsura
modificările relative de
înălțime dintre referința la
suprafață și ancora de
adâncime.

CELULE DE PRESIUNE NATM

Sunt folosite pentru a controla
presiunile care acționează la
contactul dintre o structură de
susținere și un teren de
împingere.

Instrumente pentru monitorizarea structurala

HYDROSTATIC PROFILER

Permite efectuarea de
măsurători manuale a
tasărilor care apar în soluri
de fundare, terasamente de
pământ, gropi de gunoi etc.

ACCELEROMETRE
TRIAXIALE MEMS SEISMIC

Constă din trei senzori MEMS
sensibili la vibrații de-a
lungul celor trei direcții
ortogonale

EXTENSIMETRE DIN FIBRĂ DE
STICLĂ

Sunt utilizate pentru a controla
deplasarea dintre unul sau mai multe
puncte situate de-a lungul axei unei
găuri și un cap de referință instalat la
gura găurii în sine.

INCLINOMETRUL FIX
Constă dintr-un senzor de înclinare
(sau doi senzori de înclinare montați
la 90° în versiunea biaxială)

FESURIMETRU ELECTRONIC
Senzor de deplasare de tip
potențiometric care
detectează schimbările de
poziție între două puncte care
se află pe o leziune sau
articulație..

SONDA INCLINOMETRICA
DEMONTABILE Si FIX

Instrument pentru controlul si
monitorizarea deplasarilor
tevilor inclinometrice instalate
in taluzuri potential instabile.

SENSORI DE DEPLASARE
CU CABLU

Sunt utilizați pentru
identificarea și controlul
oricăror mișcări care apar în
alunecările de teren sau în
masele instabile de rocă.

ELECTRO-NIVELELE

Acestea sunt bare metalice
din aluminiu lungi de 1, 2 sau
3 metri pe care este montat
un senzor de inclinometru
electrolitic foarte sensibil.

PACOMETRU

PLACǍ DINAMICǍ LWD

Instrument pentru localizarea
armăturii în beton, calcul
automat al diametrului barelor
și măsurarea potențialului de
analiză a coroziunii.

Instrumentul este capabil să
măsoare deviațiile solului

Instrumente pentru monitorizarea structurala

PULL-OUT

SCLEROMETRUL

Echipamente pentru verificarea
rezistenței betonului prin intermediul
testului de extracție.

Instrument practic utilizat
pentru estimarea durității
suprafeței betonului

TESTE ULTRASONIC UCT
Echipamentul UCT pentru
testarea nedistructivă a
calității și caracteristicilor
materialelor pentru a evalua
omogenitatea, fracturile,
golurile și rezistența CLS.

DINAMOMETRUL DIGITAL

Dinamometrul digital. Instrument
care vă permite să determinați
aderența între două straturi de
materiale diferite precum rășini,
betoane, tencuieli, mortare etc.

Instrumente pentru monitorizarea structurala

CAROTIERE
Sistem ideal pentru găurirea
carotelor de dimensiuni
medii în pereți, podele și
acoperișuri cu diametrul de
până la 250 mm

Panou fotovoltaic
05/20/50/80Wp complet cu
suport pentru stalp si cablu

I8IA_MB-RTU
Convertoare de semnal

ALPS80W

Alimentator / regulator de
încărcare a bateriei pentru
panouri fotovoltaice

PS 2000/3000
Stȃlpi de sprijin

BATTAY

Baterii 12Vdc 2/18/38 Ah

Meteorological shelters

Accessorii pentru instrumente şi statii de monitorizare

K-GPRS

Kit dispozitiv de
transmisie a datelor
GPRS

Sistem de monitorizare a
tunelului

O singură fibră permite
monitorizarea continuă până la
distanțe de câteva zeci de kilometri,
unde profilul de deformare
(longitudinal și transversal) permite
detectarea pentrumării oricăror fisuri
în acoperire.

Sistem de monitorizare pod.

•detectarea deformării fisurilor
•monitorizează distribuția
sarcinilor;
•monitorizează stresul și deformarea
locală;
•monitorizarea proprietăților
dinamice;
•monitorizarea proprietăților
structurale

Sistem de monitorizare a
drumurilor

Cu integrarea fibrei optice în interiorul
suprafeței drumului, se pot obține
informatii despre drum și despre
vehiculele care trec pe acesta: starea
de degradare - fisuri - profilul termic
al suprafetei drumului- informații
despre vehicul: ponderare dinamică;

Monitorizarea barajelor

Senzorii sunt capabili să garanteze o
monitorizare continuă și în timp util
orice semn de deteriorare a structurii
-un stadiu incipient permițând
intervenții de întreținere în timp util și
deci menținerea condițiilor de
siguranță.

Sistem de monitorizare a
parcurilor de energie
Monitorizarea sănătății reprezintă
provocări majore și fundamentale,
cum ar fi:• fenomene naturale
(ex.:cutremure, gheață, tasări de teren
sau alunecări de teren);• defecțiuni
structurale de eroziune si ruptura
datorita actiunii marii pentru parcuri
eoliene offshore.

Sistem de monitorizare a căii
ferate

Permite măsurarea deformațiilor și a
temperaturii pe toată lungimea liniei. În
plus, fibra poate fi folosită atât ca
senzor, cât și ca mijloc de transmitere
a inpentrumațiilor

Sisteme de monitorizare prin fibra optica

OSD 1

Sistemul de monitorizare a fibrei
optice este compus din:
1. senzorul cu bandă (2 fire de
fibră optică, unul pentru
temperatură, celălalt pentru
deformații, indicând punctul
exact în care a avut loc
evenimentul)
2. senzorul tubului (3 fire de fibra
pentru a obtine, in plus,
dimensiunea a 3-a) - tubul
poate fi orizontal;
3. unitatea de măsură OSD 1 care
primește date de la senzori
(bandă sau tub) și le
transpentrumă în informații
despre temperatură, stres și
dimensiune

RITEC - DN 25 / 80 mm

Sistem portabil de inspectie
video pentru tevi de la DN25
la DN80 mm

Bobina cablu REVI260

RI2930 STD (digital)

Telecamera axsiale este
capabilă să facă curbe de 87°

RITEC - DN 50 / 150 mm

Sistem portabil de inspectie
video pentru tevi de la
DN50 la DN150 mm

Bobina cablu

RI4035 VB (digital)

Telecamera este capabilă să
facă curbe de 87°

RITEC - DN50 / DN300

Sistem portabil compact
de inspectie video

Inspecție video a
puțului

IBOS - DN 50 / DN 350

Sistem portabil compact
si modular de inspectie
video

Mulinetă REVI 350 cu
suport pentru ReBoss

Telecamera RI56100 SKS Telecamera RI56100
SKS

Sisteme de inspecție video la ȋmpingere

RITEC - DN90 / DN1200

Sistem cu cărucioare modular cu diferite cărucioare și
camere disponibile pentru a acoperi toate diametrele.
Sistemul este capabil să interfațeze cu software-ul WinCan
PRO Touch sau VX pentru pregătirea rapoartelor.

IBOS - DN90 / DN1500

Platforma CamBoss este un joint venture între IBOS și
PROKASRO, care permite gestionarea inspecției video
și frezării cu același sistem.

Cărucior FW90 L /150 L

Telecamera

RI78 FW - RI106 FW

Cărucior BOOS 100/150

Telecamera KZ60 rotativă și cu centralizator

Sisteme de inspecție video cu carucior

Mini-ROV Guardian

Robot de inspectie subacvatic ultraportabil, datorita celor 4
propulsoare orizontale si 1 vertical, poate functiona pana la 150m
adancime. Guardian 3.0 este echipat cu două camere color de
înaltă rezoluție, una pe pan & tilt și lumini LED. Proiectat special pentru
misiuni cu rază lungă de acțiune chiar și în conducte de peste 400 de
lungime

ROV H300-ROV până la 300 de metri

Adâncime de operare 300 de metri - Sistem video de înaltă definiție Echipament complet deja în versiunea standard - Structură modulară
pentru instalarea ușoară a accesoriilor

Mini-ROV Observer

Robot de inspecție subacvatic ultraportabil, echipat cu două
camere color de înaltă rezoluție, una pan & tilt și lumini LED.
Bateriile integrate permit 4 ore de autonomie si functionare in
cele mai indepartate zone pana la 150m adancime.

ROV H800-ROV până la 2000 de metri

Clasa de observare si clasa de lucru usoara intr-un singur
produs.Total personalizabil, datorită patinelor concepute
pentru a transporta nenumărate instrumente.

Sisteme de inspecție video cu ROV subacvatic

MICRO LIGHT

Sistem de frezare care permite frezarea de la DN80 la
DN150 direct pana la DN250 cu dispozitive speciale de
centrare. Activitatea poate fi realizată datorită celor 3
grade în modul la distanță și avansului axial manual
Cap de frezare cu sisteme
de blocare

MICRO PREMIUM

Sistem de frezare care permite frezarea de la DN80 la
DN150 direct in tevi cu diametru mic si mediu.
Activitatea poate fi efectuată datorită celor 4 grade
de libertate care pot fi controlate de la unitatea de
control.
Unitate de control cu tableta

Bobina cu unitate de control

UV KASRO PROFESSIONAL-

CONEXIUNI LATERALE

Reabilitarea ţevilor

Sistem de întărire UV pentru învelișuri din fibră de sticlă care
face posibilă renovarea eficientă a conductelor.

Legături laterale fără etanșare, de fisuri, manșoane și
fisuri care generează scurgeri.

Roboti de frezare fără săpături și reabilitare a țevilor

Localizator C.SCOPE MXL4 / DXL4 / CXL4
Localizatorul C.Scope MXL4 este un detector de țevi și
cabluri de înaltă performanță, proiectat special pentru a
detecta și urmări până la un serviciu subteran
adâncime maximă de 7 metri, cu precizie absolută

Hydroskop TX50
Localizator pentru trasarea serviciilor metalice
subterane, tevi din fonta, otel, fier, cupru, multistrat
si cabluri electrice si telefonice, determinand directia,
verticala si adancimea acestora.

Instrumente pentru localizarea rețelelor de utilități

DETECTOR DE METALE MOD. CS440

Adâncime 80 cm

DETECTOR DE METALE MOD. CS880

Adâncime 100 cm

MAGNETOMETRUL M-SCAN

detectează câmpurile
magnetice emise de obiectele
feroase
Adâncime 5 m

Instrumente pentru găsirea capacelor căminelor de vizitare

Geofon digital DRX40
(pierdere )

MODEL DRX40A

CU GEOFONUL

MODEL DRX40B

CU

Geofon multifuncțional R50
(pierdere si localizare)

Geofon multifuncțional
TRX50 (pierdere, localizare
si urmărire)

CLOPOTERUL

GEOFONUL CU VARF

Instrumente pentru localizarea pierderilor - Geofon

Geofon “STAND - ALONE ”
DRX100
(pierdere )

AquaScan 610

Corelator fără fir pentru
localizarea scurgerilor pe
conducte din toate
materialele.

AquaScan 610 Laptop

Comunicarea dintre
receptorul LNC și computer
are loc prin Bluetooth

Aquascan TM2

Corelator dezvoltat special
pentru a localiza scurgerile
pe conductele cu diametru
mare.

Instrumente pentru localizarea pierderilor & corelator

Multiscan

Corelator multipunct
complet automat bazat
pe GPS, cu reprezentare
hartă pe
smartphone/tabletă.
(FĂRĂ FIR).

ZONESCAN Alpha
Pre-localizarea și localizarea automată a pierderilor

ZONESCAN NB-IoT

Logger de zgomot pentru a detecta pierderilor de apa
folosind protocolul „NB-IoT”.

Sisteme automate pentru monitorizarea fixa a pierderilor

NIVELA LASER TRACKING

NIVELA LASER

MISURATOR LASER LA
DISTANTA

STATIA TOTALA

GPS

NIVELA OPTICA

SENSOR FMR 800

LASER pentru Conducte

TEODOLIT ELETRONIC

TEODOLIT
TAHEOMETRU

ACCESSORII

Instrumente pentru şantier

RULETA

Inspecția liniilor
electrice

Inspecția infrastructurilor liniilor
electrice face posibilă detectarea:
• Defectele din beton la subsol
•supraîncălzirea izolaţiei
• supraîncălzirea cablului
• Ruperea cablului
• Defecte mecanice ale turnului
• Inspectarea coridorului pentru
depistarea obiectelor neautorizate
sau a vegetației într-o zonă
protejată
• estimarea căderii cablului
• Detectarea coroanei

Inspecția panourilor
solare fotovoltaice
Panourile
solare
fotovoltaice
necesită inspecții periodice pe
teren. Inspecția este necesara
pentru a detecta:
• panouri defecte care se pot
supraîncălzi
din
cauza
problemelor de conectare
• daune fizice
• identificarea resturilor de pe
panourile solare

Agricultura de precizie

Cu dronele profesionale astăzi este
posibilă monitorizarea și controlul
culturilor fermelor. Datorită utilizării unor
camere
speciale
multispectrale
capabile să capteze imagini pe 5
spectre simultan.
Este posibil să obține informații despre
starea de sănătate a culturii
• Detectarea debutului de patologii,
micoze etc.
• Detectarea precoce a situațiilor
stresante
• Reducere risipei de resurse și
substanțe chimice

Drona X500/1000 Mapper
Drona echipata cu camera
fotografica,
camera termica si Lidar

Drone TRINITY F90

Dronă cu aripă fixă cu decolare și
aterizare verticală

Drona echipata cu senzor
Multispectral

Drone

Monitorizarea adȃncimii
apei - batimetrie

Uneori utilizarea bărcii poate fi
complicată. O alternativă este să zbori
cu o dronă (UAV) pentru a transporta
sonda. Sistemul integrat combină o
dronă cu unul dintre cele mai precise
Ecologgere și urmărește terenul real cu
un altimetru laser/sonar
Aplicațiile tipice sunt:
• Măsurarea altitudinii pentru navigație
• Monitorizarea mișcării sedimentelor•
Monitorizarea podurilor
• Securitatea portului
• Monitorizarea valurilor / mareelor

Investigații geofizice
de la distanță
Dronele
echipate
cu
magnometre
sunt
potrivite
pentru cartografiere situ-uri cu
elemente feroase precum:
• Depozite minerale
• Conducte
• efectuează investigații UXO
• Infrastructura subterana
• Fântâni abandonate
• Alte activități relevante

Investigații
geofizice/geologice de la
distanță
Dronele echipate cu Georadar sunt
potrivite pentru investigații pe teren
accidentat
• Detectarea obiectelor mici
• Studii batimetrice în apă dulce
• Studii geologice pentru profilarea
nivelului solului
• Cartografiere militară Uxo
• Identificarea crevaselor
• Investigații pe ghețari

Drone

Drona X500/1000
Mapper

Drona echipata cu sonar,
magnetometru si georadar

Anti-drone mobil
pentru mașini, bărci, elicoptere și avioane în
timpul aterizării și zborului (Unitate portabilă cu
antenă patch). Oferă protecție împotriva
intruziunii dronei prin crearea unui dom de
protecție în jurul vehiculului care se extinde pe 1
km pe verticală și pe o rază de 500 m.

Anti - Drone

Monitoare Radon Activ
AER

Pentru
studiul
dinamicii
radonului în situații complexe.
Ideal pentru monitorizarea
post-atenuare
și
pentru
controlul
dispozitivelor
precum
sistemele
de
ventilație. Date accesibile de
la distanță prin internet.
Detector
fotodiodă,
eșantionare
prin
difuzie.
Afișajul arată concentrația de
radon din ultima oră, media
pe 24 de ore și pe întreaga
perioadă de măsurare.

Monitoare Radon Activ
CRM-510

Este un monitor bazat pe
tehnologia
camerei
de
ionizare cu prelevare pasiva.
Înregistrează
pe
oră
concentrația
de
radon
detectată și parametrii de
mediu,
temperatura,
umiditatea
și
presiunea
atmosferică. Memoria internă
are o capacitate de 8 zile de
măsurare. Viteza de răspuns îl
face un instrument excelent
pentru screening chiar și
pentru câteva ore

Monitoare Activ
RADON MAPPER

A fost creat pentru profesioniștii
acțiunilor de atenuare, unde sunt
necesare eșantionare rapidă și
acces la distanță:
• Datele sunt vizibile în timp real
pe display sau pe dispozitive
precum smartphone-uri, tablete,
PC-uri.
• Datele sunt înregistrate în
fiecare minut!
• Nu este necesară instalarea de
software
• Stocarea datelor pe cloud, fără
limite de spațiu

Instrumente pentru deteminarea Radon ȋn aer

Monitoare Radon Pasive
Sistem E-Perm

Instalat într-o cameră de un
anumit
volum
(camera
radonului),
colectează
ionii
produși de radiație, pierzând o
parte din încărcătură. Rezultatul
este precis și independent de
factorii de mediu. Se pot face
expuneri de diferite durate, de
la câteva zile la măsuri integrate
pe termen lung
Aplicații
• Radon în aer
• Radon în apă
• Toron
• Produse de degradare

Radon ȋn apȃ

Radon ȋn pǎmȃnt

RADON MAPPER
cu kit ACQUAPLEX

RADON MAPPER
cu kit SOIL

• Comunicare prin ethernet,
WiFi, modem
• Stocare de date în cloud
fără limite de spațiu
• Interfață cu utilizatorul prin
navigare

Pentru măsurare scurtă, de la
3 la 30 de minute, cât și pentru
măsurare continua
• Comunicare prin ethernet,
WiFi, modem
• Stocare de date în cloud fără
limite de spațiu
• Interfață cu utilizatorul prin
navigare

Pentru măsurare de 10 minute
pe probe de 300 ml

Monitoare de
descompunere
E-RPISU

Sistem de citire pentru
detectoare
POLITRACK

E-RPISU (Electret Radon Progeny
Sampling Unit) este o unitate
portabilă
pentru
măsurarea
simultană
a
concentrației
radonului și a produselor de
descompunere

Operatorul poate defini tipul de
detector, dimensiunile acestuia
și toți parametrii pentru scanare.
Algoritmii
de
calcul
sunt
accesibili si operatorul poate
interveni
prin
modificarea
parametrilor analizei. În cazul
modificării parametrilor, este
disponibilă
o
funcție
de
recalculare pentru a nu se
proceda la o a doua citire.
Fișierele generate conțin toate
informațiile
referitoare
la
scanare.

Instrumente pentru deteminarea Radon ȋn apȃ şi in pǎmȃnt

IQMaps

Guardian

IQMaps este o nouă aplicație software de postPuternic și ușor de utilizat, software-ul Guardian
procesare pentru analiza avansată a datelor GPR, care gestionează riscurile legate de stabilitatea versanților
oferă o interfață rapidă între utilizator și datele GPR.
atât în evaluarea pericolelor geografice, cât și în
Timpul mașinii a fost redus și, în prezent, au fost introduse
operațiunile de exploatare a carierei. Guardian
procesarea în timp real, managementul avansat al
permite o interpretare rapidă și, prin urmare, un timp
țintelor și vizualizarea 3D. Pe lângă detectarea și
de reacție rapid la informații vitale în timp real
maparea activelor subterane, sunt disponibile și alte
funcționalități pentru cartografierea 3D a dolinelor,
furnizate de sistemele radar IBIS.
camerelor de inspecție și sitului arheologic.

Software IDS pentru georadar si interferometru

Teste penetrometrice dinamice

Teste penetrometrice statice

Software de procesare a testelor penetrometrice
Software de stocare și procesare a Testelor Penetrometrice
Dinamice, cu gestionarea și arhivarea tuturor tipurilor de Statice cu vârf mecanic CPT, vârf electric CPTE și piezocon
sonde penetrometrice și teste SPT în gaură.Software-ul
CPTU. Metodele de interpretare litologică și stratigrafică
este compatibil BIM, pe lângă geolocalizare, vă permite sunt dezvoltate pentru o treaptă aleasă de utilizator, chiar
să transferați și să importați date conform standardului
centimetrică, cu cele mai consacrate și mai recente
AGS 4, facilitând procesul de transfer de date între
metodologii internaționale (pe lângă cele istorice ale lui
aplicații.
Begemann și Schmertmann) (Robertson, Douglas-Olsen,
Koester etc. cu date standard sau „normalizate” ale qc și
fs).

Software pentru teste penetrometrice

Microzonarea seismică de
nivel 2 și 3
Software pentru evaluarea răspunsului
seismic local cu metode de nivel 2 și 3.
Cu metodele de nivel 2 este posibilă
caracterizarea calitativă a unor zone
teritoriale vaste prin generarea de hărți
indicative ale hazardului seismic cu
evaluarea factorului de amplificare
prin diverse metode inclusiv astfel ca a
lui Medvedv, Midorikawa-Fujiimoto

Refracția seismică
Software pentru elaborarea testelor seismice
de refractive dedicat interpretării testelor
seismice de refracție.Definirea profilului de
împrăștiere este extrem de flexibilă și nu
impune restricții asupra numărului de curse
care urmează să fie utilizate în analiză.

Software pentru teste seismice

Test seismic multicanal MASW
Software MASW simplu pentru interpretarea
și stocarea datelor seismice cu metoda
MASW (Multi-Channel Analysis of Surface
Waves). Implementează metoda MASW
pentru a determina profilul vitezei undei de
forfecare Vs, clasificarea solului (Vs, 30 și
Vs, eq) conform reglementărilor tehnice
naționale și internaționale și estimarea
parametrilor geotehnici principali.

MODELARE GEOLOGICA ȘI
GEOTEHNICA 3D
Software de modelare BIM geologică și
geotehnică 2D-3D. Folosind algoritmi
sofisticați de modelare 3D digitala,
software-ul reconstruiește modelul
stratigrafic tridimensional al subsolului.

Analiza dinamică în geotehnică
Software-ul permite obținerea tendinței
deplasărilor și vitezelor în timpul fazei seismice
și a deplasării permanente maxime, fiind
posibilă și generarea de accelerograme
artificiale de proiect.

Software pentru geologie-geotehnicǎ

Volum geotehnic semnificativ
estimate
Estimarea volumului geotehnic semnificativ
conform: NTC 2018 si Circ. 1919, Lancellotta
și Calavera, Eurocod 7. Afișare grafică a
distribuției tensiunilor în subsol, cu
identificarea profunzimii de investigare.
Imprimarea rapoartelor în format * .docx.

Risc Hidrologic
Software-ul permite determinarea
riscului Hidrologico-Hidraulico al unui
bazin sau al unei serii de bazine
afluente sau subiacente ale unui curs
principal de râu.
Prin delimitarea bazinului sau a
bazinelor relative se pot defini
caracteristicile coeficienților de
scurgere și timpii de scurgere ai unui
singur bazin și în consecință debitele
maxime de viitură la tronsoanele luate
în considerare.

PRELUCRARE HIDROLOGICĂ
Software de calcul și analiză destinat
profesioniștilor care au de-a face cu
procesarea hidrologică. Face procesări
precum interpretarea probabilistică a seriilor
pluviometrice, calculul curbelor de
probabilitate pluviometrică, definirea
pluviogramelor sintetice, transformarea fluxieșire extrem de simple și intuitive.

PROIECTAREA CENTRALEI GEOTERMALE
Software-ul de calcul geotermal pentru
instalații cu entalpie joasă, în conformitate
cu cele mai recente reglementări, permite
dimensionarea atât a sondelor geotermale
verticale, cât și a sondelor geotermale
orizontale, pentru a garanta debitul
turbulent al fluidului de transfer termic.
Software-ul produce desene detaliate de
proiectare.

Software pentru hidrologie și geotermie

Drumuri si cai ferate

Cariere

QUICK Sapaturi

Soluţia permite realizarea traseelor de
Soluţia permite executarea proiectării şi
Soluţia permite crearea de modele 3D
drumuri şi de căi ferate care să respecte
contabilizării săpăturii şi umpluturii, lucrări
plecînd de la planuri cotate sau de la
normativele folosind curbele de tranziţie hidraulice şi maritime. Gestionarea unui număr
cartografii numerice pentru ca apoi să
(clotoide, chiar şi multiparametru,
nelimitat de planuri cotate, calculul modelelor
scoată din aceste profiluri transversale,
parabolă, flex, continuitate) şi policentrice sub formă de triunghiuri sau de grilă regulată,
profilul longitudinal, volum de săpatură şi
(de drumuri şi feroviare, spirale
curbe de nivel, profilul longitudinal şi profiluri
umplutură; se pretează la analiza situaţiei
policentrice). Crearea unui traseu şi
transversale. Prevede funcţii puternice de
existente, la evaluări de impact ambiental şi
la studii geologice
verificarea conformităţii cu normativa sînt
proiectare 2D/3D.
uşoare şi rapide ca şi desenul în AutoCAD.

Bazine hidrografice

Retele edilitare

Rail Control

Soluţia “Reţele edilitare” este structurată pentru Soluția dezvoltată pentru ridicarea firului căii,
Solutia “Bazine hidrografice” permite
examinarea din punct de vedere calitativ a permite utilizatorului să opereze în funcţie de corectarea acesteia în funcție de proiect și
informaţiile disponibile ale proiectului:
şi cantitativ a aspectelor legate de
controlul acestuia în timp. A fost concepută
introducerea datelor geometrice ale reţelei
bazinele imbrifere, permiţînd specialistului
gândindu-se la organele de conducere a
(noduri, ramuri, rezervoare cu cotele geografice
să furnizeze în timpi reduşi date şi lucrări
liniilor de cale ferată, companiile de
aferente) se poate face fie tabelar, tip pagină construcții și proiectanții de modificare sau
grafice de interes ingineresc, exploatînd
electronică, fie grafic pe o bază cartografică
metodele obişnuite din practica
reproiectare a liniilor existente.
proiectelor.
vectorială sau georeferenţiată raster.

Software Civil Design pentru proiectare

Modulul T – Topografie
Este modulul dedicat procesarii si
imbracarii oricarui tip de relief.

Modulul C – cariere
Acest modul permite proiectarea și
gestionarea modelelor digitale 3D, de
obicei cariere și gropi de gunoi.
Calculează volumele cu metoda
prismoidului și permite definirea
aplatizarii.

Modulul M – DTM

Modulul S – Drumuri

Este modulul de realizare a modelului digital al Acest modul oferă ceea ce este necesar
pentru proiectarea și calcularea unui
terenului, cu triunghiuri, curbe de nivel sau ochiuri
regulate, care este necesar pentru calcularea
drum. Verifica în timp real ceea ce este
profilelor și secțiunilor, care vizează calcularea
necesar. Salvarea este continuă și
mișcărilor materialelor.
utilizatorul poate beneficia foarte mult de
recalcularea automată a profilelor,
secțiunilor și controalelor de reglementare
în urma modificărilor aduse layout-ului.

Modulul R – Raster
Este modulul pentru îmbunătățirea gestionarii
imaginilor raster. De altfel, in proiectele de lucrari
din zona este intotdeauna nevoia de a folosi harti
raster, precum Harta Tehnica Regionala,
ortofotografii, fotografii satelit sau harti cadastrale.
În domeniul arhitectural, pe de altă parte, este
adesea foarte util să se efectueze sondajul
clădirilor cu îndreptarea în perspectivă a
fotografiilor pentru a obține informații metrice.

Software Cad&Pillar pentru topografie/cartografie

OPK SAT

OPK Aer

APS Drone

Software capabil să gestioneze imaginile Software pentru GIS și cartografie aeriană dedicat Suită profesională pentru cartografierea 3D
de la toți principalii sateliți (Ikonos,
procesării imaginilor de format mare achiziționate cu drona capabilă să producă hărți 3D și
cu camere aeriene. OPK garantează producția 2D, modele de nori de puncte, modele de
QuickBird, GeoEye, SPOT, Deimos,
Kompsat, etc..). Permite lucrul cu o
masivă de date fotogrametrice aeriene pornind teren (DTM) și de suprafață (DSM), linii de
de la imagini achiziționate cu camere aeriene
singură imagine sau cu blocuri de
contur, ortomozaice potrivite pentru
precizie cartografică, topografică și
imagini.
agricultură, GIS și stereoscopie.

StereoCAD

TerrainTools

Software dedicat analizei și editării modelelor
Software inovator conceput pentru a face
raster DEM.Este posibil să se evalueze volumul
utilizarea stereoscopică a imaginilor
inclus într-o zonă, să se calculeze profilele, să se
dronei agilă și modernă. Se efectuează
inspecții și măsurători 3D. Există comenzi scadă două DEM, să se extragă DTM (sol) din DSM
(suprafață) și așa mai departe. TerrainTools vă
CAD avansate, ideale pentru restaurarea
profesională a fotografiilor cartografice și permite, de asemenea, să modificați DEM-urile,
folosind instrumente inteligente de reparații
arhitecturale
rapide.

Software pentru fotogrametrie/cartografie

WAPID

Modul WebGIS

Modul de control de la distanță

Platforma integrată pentru gestionarea,
supravegherea, controlul de la distanță, Modulul GIS permite ca infrastructura rețelei de Modul de telecontrol integrează senzori și
citirea de la distanță a rețelei de apă.
apă și tot ceea ce o compun să fie reprezentate actuatori cu tehnologiile la IoT (Internet of
spațial. Din sistem se pot avea informații despre Things) care comunică cu sistemul SCADA
• Telecontrol
componentele structurale și date instantanee ale Partajarea fluxurilor permite reprezentarea
• GIS
citirilor dobândite de senzorii distribuiți pe aceeași în WEBGIS, analiza cu instrumentele de
• Baze de Date istorice
rețea.
Data Analytics bazat pe Machine Learning
• Senzori
(AI).
• Model Hidraulic
.
• Citirea de la distanţa
• Calitatea apei
• Management
• Workpentruce Management
• CRM

Modul CRM & Workpentruce
Management

Modulul tehnic CRM stă la baza WAPID
deoarece gestionează rețea, referințele
la utilizatori. Funcțiile se completează cu
cele de management al pentruței de
muncă pentru a sprijini echipele
operaționale și intervențiile efectuate.

Modul managementul rețelei de apă

Modulul permite organizarea virtuala a rețelei în
sectoare operaționale pentru controlul optim al
debitelor de apă (debit / presiune) și eficiență.

Modul pentru citire la distanță

Modulul Smart Metering permite
gestionarea contoarelor și citirea de la
distanță a consumului de apă. Pe lângă
eliminarea cozilor de facturare prin
furnizarea de rapoarte detaliate ale
consumului, permite gestionarea
simplificată a transferurilor și modificărilor
de aprovizionare.

Web Gis pentru gestionarea retelei de apa- WAPID

GeoSit

Modul - Cadastru

Modulul - CU

Software GIS care poate integra date Soluție software dedicată managementului integrat Soluție software dedicată eliberării
vectoriale, raster, alfanumerice și
al cartografiei și datelor cadastrale.
Certificatului de Urbanism.Prelucrarea CU
multimedia într-un singur proiect care
Permite identificarea rapidă a parcelelor, a
se face rapid si fara risc prin introducerea
permite accesul rapid la inpentrumații și
persoanelor fizice și juridice, a categoriilor
numelui solicitantului, a responsabilului de
generarea de hărți tematice
imobiliare, a calității, toponimiei etc
procedura si a numarului de parcele pe
GeoSit constă din mai multe module
care se solicita Certificatul de Urbanism.
•
•
•
•

Modul - Cadastru
Modul - Certificat de Urbanism
Modul - Archiva de clădire
Modul - Cadastru drumurile

Modul -Archiva de clădire

Modulul - Cadastru de drumuri

Permite gestionarea unei baze de date
Permite vizualizarea imaginilor realizate cu
care conține informațiile autorizațiilor de
vehiculul performant. Modulul este capabil sa
construire.• Geolocalizarea clădirilor pe gestioneze toate accesoriile rutiere atat din punct
bază cartografică de referință;•
de vedere cartografic cat si din punct de vedere
Asocierea automată a referințelor
alfanumeric al fiselor de atribute.
cadastrale la codul clădirii;• Asocierea
de fotografii, planuri și orice alt document
digital

Web Gis pentru Administratiile Publice-GEOSIT

NUTRISAT

IRRISAT

MUS

MAMIV

Nutrisat a fost dezvoltat pentru
a putea monitoriza, prin
utilizarea imaginilor satelitare,
culturile deficitare de azot și
deci si creșterea lor.
Utilitate:
'•
Optimizarea
utilizării
îngrășămintelor
reducând
astfel costurile afacerii;
• Verificarea, în câteva
secunde, a starii de creștere a
culturilor întregii ferme;
• Respectarea cu ușurință a
directivelor privind utilizarea
Nitraților, impuse de Uniunea
Europeană

Oferă hărți de irigare în timp
real
și
prognoze
meteo
personalizate pentru ferme prin
conectarea de pe computer,
tabletă sau smartphone. Irrisat
permite
fermierilor
și
administratorilor de resurse de
apă să programeze irigarea,
obținând
următoarele
avantaje:
• Reducerea risipei de apă și
energie
• Optimizarea productiei si a
muncii
• Monitorizarea în timp real a
dezvoltării culturilor
• Informații meteo actualizate

Hărțile de utilizare și acoperire a
terenului
stau
la
baza
numeroaselor
aplicații
în
domeniul mediului și agro-silvic:
pot fi identificate păduri, incendii,
zone irigate, culturi și diferite
utilizări ale terenului pentru a
realiza hărți care să sprijine
profesioniștii în gestionarea și
supravegherea unui teritoriu,
studiind
evoluția
utilizării
terenurilor,
reprezentând
și
evidențiind caracteristici ale
zonei de interes.

Hărți multi-temporale și analiza
indicilor de vegetație. Analiza
imaginilor satelitare permite un
proces sistematic și eficient de
control al resurselor naturale, de
mediu și teritoriale în timp. Prin
combinarea datelor de la
Observarea Pământului (imagini
din satelit) și a Sistemelor
Informaționale Geografice (GIS)
este posibil să se creeze hărți și
studii ale vegetației în diferite
scopuri.

Web Gis pentru agriculturǎ

T.D.E. garanteaza suport profesionist pre si post vanzare prin oferirea de echipamente de ultima generatie si implementari pentru nevoile viitoare.
T.D.E. pune la dispoziție un consultant expert capabil să recomande cel mai potrivit produs pentru nevoile dumneavoastră și răspunde la toate
întrebările primite.
T.D.E. permite clientilor să achiziționeze orice instrument, accesoriu sau software și să plătească pentru acesta în rate mici și convenabile prin
intermediul închirierii operațională (alternativă la finanțare sau leasing).
ÎNCHIRIEREA vă permite să utilizați orice instrument din catalogul nostru fără a vă angaja să îl cumpărați la finalul contractului, cu o serie întreagă
de avantaje fiscale:
• rapid și ușor de solicitat
• rate mici și convenabile de la 24 la 60 de luni (taxe fixe și neindexate)
• asigurare globală pentru toate riscurile
• costuri mai mici de finanțare sau leasing
• bun disponibil imediat
• rată deductibilă 100% din impozite în rate
• posibilitatea de răscumpărare finală a activului
• posibilitatea rezilierii anticipate a contractului
La sfârșitul închirierii operaționale, clientul are dreptul de a:
• rascumpara echipamentul cu o sumă minimă;
• returna echipamentul și a închide contractului;
• înlocuirea instrumentului cu un produs nou.
T.D.E. oferă clienților săi cursuri de formare profesională orientate pentru a vă permite să intrați imediat în lumea muncii. Achiziționarea
echipamentului include lecții teoretice și practice cu profesori experimentați și calificați în diversele domenii de aplicare și însoțire on job în
executarea primelor comenzi:

Pasiunea, profesionalismul și echipamentele de ultimă generație sunt forța noastră!

Persoană de contact:

PIETRO DELLA VECCHIA
Telefon: +40 722665239
e-mail:

comercial@tde.ro

