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Inteligente. Ótico. Online.
A s::can é o líder mundial em sondas espectrofotométricas submersíveis
para monitorização contínua da qualidade da água e possui o software
mais avançado para detetar eventos de contaminação. Desde 2020 a
s::can faz parte da Badger Meter Inc., fornecedor global de equipamentos
para o setor da água, dispondo de soluções para medição de caudal,
qualidade da água e outras grandezas.
Os nossos sensores permitem medir uma gama alargada de parâmetros
em diversas aplicações. A linha s::can inclui desde sensores como o
pH::lyser (sensor de pH), conhecido pela sua estabilidade a longo prazo,
a sensores óticos como o spectro::lyser (sensor p/ medição espectrofotométrica). Todos os equipamentos s::can são concebidos e inspirados
com base na mesma filosofia: ser um instrumento “inteligente”, robusto
e necessitar de pouca ou nenhuma manutenção.
Hoje em dia, existem em todo o mundo, mais de 10 000 sistemas de
monitorização s::can a funcionar em aplicações de água potável, águas
superficiais e subterrâneas, águas residuais e industriais.
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spectro::lyser V3
O spectro::lyser é um espectrofotómetro totalmente submersível que mede a
absorção da radiação UV e visível da luz, entre 190 e 750 nm.
A s::can desenvolveu algoritmos para analisar e interpretar o espectro da absorção e assim poder quantificar vários parâmetros, incluindo: nitratos, nitritos,
turbidez, cor, parâmetros orgânicos (COT, COD, CQO, CBO) e muitos outros.
O spetro::lyser não tem qualquer parte móvel e o princípio de medição não
necessita de reagentes químicos, resultando numa operação de baixo custo.

i::scan
O i::scan é um espectrofotómetro revolucionário, em formato miniatura, que
combina a tecnologia LED com a medição ótica. O resultado é um sensor tão
económico que irá revolucionar a monitorização da qualidade da água. O i::scan
pode ser montado em tubagens sob pressão, o que permite que este possa
ser utilizado numa ampla variedade de aplicações, incluindo otimização de
processos, redes de água “inteligentes”, dosagem de coagulantes e monitorização
da limpeza em estações de tratamento de água.
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O que deseja medir?

* o número máximo de parâmetros de cada sonda, depende da conﬁguração do sistema.
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Controladores e Software
con::cube V3
O con::cube é um controlador compacto, poderoso e versátil para aquisição
de dados e controlo de estações. A
combinação de um processador de
última geração, com a variedade de
interfaces para integração em SCADAs
ou bases de dados, resulta numa solução perfeita para controlar estações de
medição. O baixo consumo energético
do equipamento em “sleep mode”,
permitem que este seja operado em
instalações remotas, através de baterias e painéis solares.

con::cube V3
Datalogger com
ecrã tátil e
modem

GSM / GPRS

RS485 Bus, 12V
Fonte de alimentação

Ar
comprimido

4-20 mA
Modbus
Ethernet, REST

SCADA

moni::tool
O moni::tool é uma nova plataforma revolucionária para gestão de estações de
medição. Seja como parte de uma grande rede de monitorização ou de uma
instalação independente, o moni::tool e as suas funções avançadas são a espinha
dorsal na gestão de sensores e estações de medição.

Validação de dados: vali::tool
O vali::tool deteta, regista e corrige automaticamente dados não confiáveis,
assegurando que apenas os dados validados são utilizados no sistema de deteção
de eventos. Esta ferramenta também fornece ao utilizador indicações sobre a
necessidade de manutenção de sensores e deteta automaticamente possíveis
falhas nos mesmos.

Deteção de eventos: ana::tool
O sistema de deteção de eventos ana::tool, analisa continuamente a impressão
digital espectral para detetar alterações na composição da água. O sistema
responde a desvios nos parâmetros, comparando com a impressão digital original.
Este avançado sistema de deteção de eventos combina alarmes estáticos,
dinâmicos, espectrais e reconhecimento de padrões. O ana::tool possui um
sistema de aprendizagem com base no feedback do utilizador (este confirma ou
rejeita alarmes). Além disso, o software reconhece também alterações graduais
na composição da água (ex: variações sazonais).
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A sua aplicação. A nossa solução.
Os sistemas de monitorização s::can são adequados para um alargado leque de
aplicações, desde águas ultra puras a águas residuais industriais.

Água potável
A Vienna Water conta com a s::can há mais de 20 anos
Comparando com outras cidades mundiais, o município de Viena investiu na proteção sustentável da água das suas nascentes desde muito cedo. As sondas espectrofotométricas da s::can são usadas desde
2001, existindo atualmente 70 sistemas que monitorizam continuamente a qualidade da água em tempo real.

Vienna Water
Localização: Viena, Áustria
Projeto:		

Monitorização de água potável

Produtos s::can: spectro::lyser, con::cube, i::scan,
			
con::lyte
Parâmetros:		Turbidez, UV254, UVT, NO3, COT,
COD, Impressão digital

Águas residuais
O município de Santa Cruz controla de forma eficaz H2S
na sua estação de tratamento de águas residuais
O spectro::lyser monitoriza e controla a dosagem de químicos para
reduzir o H2S (sulfeto de hidrogénio), melhorando a eficiência da
dosagem, diminuindo o problema do odor, protegendo o ambiente e
reduzindo os custos operacionais.

Município de Santa Cruz
Localização:

Califórnia, EUA

Produtos s::can: spectro::lyser, pH::lyser, moni::tool

Projeto:		

Monitorização de água residual

Parâmetros:

Nitrato, H2S dissolvido e pH

Existem mais de 10 000 sistemas s::can instalados em todo o mundo

Proteção dos recursos hidricos
Os sensores s::can monitorizam a qualidade da água do rio
Ganges
Várias estações s::can monitorizam a qualidade da água no rio Ganges,
na Índia. Isto resulta numa melhor compreensão da contaminação do
rio pela indústria local e protege milhões de peregrinos que tomam
banho no rio Ganges.

Conselho Central de Controlo da Poluição da Índia
Localização: Rio Ganges, Índia
Projeto:		

Monitorização de água do rio

Produtos s::can: spectro::lyser, oxi::lyser,
condu::lyser, ammo::lyser,
moni::tool
Parâmetros:

CQO, CBO, SST, Condutividade, pH,
Amónia e Oxigénio dissolvido

Águas residuais industriais
A cervejaria Oettinger monitoriza continuamente as suas
águas residuais industriais com sensores da s::can
Com um volume total de 245,7 milhões de galões por ano, o grupo
Oettinger é uma das maiores cervejarias da Alemanha. O spectro::lyser
garante uma monitorização completa das águas residuais tratadas na
ETAR da própria cervejaria.

OETTINGER Brauerei GmbH
Localização: Oettinger (Baviera), Alemanha

Produtos s::can: spectro::lyser industrial, con::cube

Projeto:		

Parâmetros:

Água residual industrial

CQO, NO3-N e SST
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Escritórios Centrais

China

Estados Unidos

Espanha

França

s::can GmbH
Brigittagasse 22-24
1200 Vienna, AUSTRIA
T: +43 / 1 / 219 73 93
F: +43 / 1 / 219 73 93-12
sales@s-can.at
www.s-can.at

Rm D /17F Building B
1118 Changshou Rd.
200042 Shanghai
T: (+86-21) 34 06 03 11
F: (+86-21) 34 06 03 11
lxiao@s-can.cn
www.s-can.cn
Status: Representative Office

s::can USA
6 Iron Bridge Drive
Collegeville, PA 19426, USA
T: +1 (888) 694-3230
F: +1 (888) 469-5402
sales@s-can.us
www.s-can.us
Status: Affiliate

s::can Iberia Sistemas de
Medición S.L.U.
Ciutat de Granada 28 bis, 1a
planta, 08005 Barcelona
T: +34 930 218 447
sales@s-can.es
www.s-can.es
Status: Affiliate

s::can France SARL
370 route de Saint Canadet
13100 Aix en Provence
T: + 33 4 42 20 35 01
F: + 33 9 82 25 35 01
sales@s-can.fr
www.s-can.fr
Status: Affiliate

Itália

México

Portugal

contato s::can em Itália
Alessandro Morra
T: +39 333 983 5634
amorra@s-can.at
Status: Regional Sales Manager

s::can Mexico Sistemas de
Medición S. de R.L. de C.V
sales@s-can.mx
www.s-can.mx
Status: Affiliate

contato s::can em Portugal
Vincenzo Rocca
T: +351 915694663
vrocca@s-can.at
Status: Regional Sales Manager
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