SISTEMA DE
PROTEÇÃO DE
TUBULAÇÃO

VISÃO GERAL

Sistema de
Proteção de
Tubulação
Segurança do nosso Produto,
Sua proteção garantida
As operações seguras das principais instalações de petróleo
e gás são essenciais para o equilíbrio da economia global.
Nosso sistema de proteção de tubulações projetado de
maneira inteligente é capaz de suportar estratégias
abrangentes que integram sistemas complexos em longas
distâncias e através das mais remotas regiões.

Detecção de
escavação e
roubo
Usando Fibra Óptica

Cabo de detecção acústica

Resposta de alarme
UAV

O AgilFence DAS é um sistema
de detecção acústica distribuída
para tubulações enterradas que
requerem proteção. Ele detecta
e grava sinais de som em tempo
real ao longo de todo o
comprimento de uma tubagem
continuamente sem nenhum
ponto cego.

Usando H3 Dynamics
Dronebox
As soluções AgilFence podem
ser integradas com a DroneBox
para oferecer aos nossos
clientes um sistema de
resposta inteligente não
tripulado que lança missões de
drone para verificação de
alarme.

· Reflectômetro Óptico de domínio
do tempo sensível a fase de
tecnologia avançada (PS-OTDR)

· Auto lançamento com base na
localização pontual fornecida
pelas soluções AgilFence
· Sistema robusto autônomo com
capacidade de recuperação
automática
· Recursos de energia off-grid,
pronto para a próxima missão

· Detecta efetivamente cenários
de roubo e tentativas de
escavação não autorizadas até
50m
· Taxas de alarme falso
extremamente baixas com
processamento de sinal
inteligente que separa sinais
indesejados

Com capacidades de grande alcance que fornecerão
proteção crítica e detecção precoce de sabotagem,
vandalismo, interrupção do fornecimento e detecção de
vazamentos e quebras de tubulação;
O AgilFence vai acima e além para personalizar e atender às

· Cabo óptico de alta qualidade
que é resistente a EMI / EMC e
relâmpago

necessidades dos ativos mais críticos de hoje.
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Nossas Soluções incluem:
1. DroneBox inteligente
2. Detecção DAS
3. Detecção de fuga DTS

Detecção de vazamento
Usando cabo de detecção de temperatura de fibra óptica
O AgilFence DTS é um sistema
de detecção de temperatura
distribuída. Ele registra a
temperatura em tempo real em
todo o comprimento de uma
tubulação como medida de
segurança para ocorrências
como vazamento de gás ou
óleo.
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· Reflectômetro Óptico de
domínio do tempo Raman de
tecnologia avançada (ROTDR)
· Precisão de medição até 1°C
· Monitoramento em tempo real 24/ 7
· Alerta preciso e instantâneo sobre atividades anormais
· Custo-benefício e facilidade de implantação
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