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LEITURA REMOTA PARA TANQUE DE ÓLEO,
MEDIDOR DE VAZÃO DE GÁS, E TANQUE DE GLP

REMOTE CONTROL FOR OIL TANK, GAS METER AND LPG TANK

SISTEMA GSM PARA MEDIÇÃO GAS
GSM GAS METER SYSTEM
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The images are indicative, our company reserves the right to make modification and improvement of products without prior notice.

CONTROLE REMOTO PARA MEDIÇÃO DE GÁS E GLP OU TANQUE DE ÓLEO
REMOTE CONTROL FOR GAS METER AND LPG OR OIL TANK

EN
READ - I-READ - ZERO
Remote systems control constituted by elements that can 
determine the amount of LPG or oil available inside a 
tank.
The system is based on the GSM/GPRS communication.

The new technology of SMART METER (with integrated 
valve) allows to monitor the consumption of the pre-paid 
end user. 
Through the connection to the system  
“Web Vision” you have access to immediate reading of the 
meter connected. 
The system is based on the GSM/GPRS communication.

BR
READ - I-READ - ZERO
Sistemas combinado de controle remoto compostos de 
elementos que podem determinar a quantidade de GLP 
ou óleo no tanque.
O sistema se baseia na comunicação GSM/GPRS.

A nova tecnologia de SMART METER (com eletroválvula 
integrada), permite o monitoramento do consumo
pré-pago do usuário final.
Através da conexão ao sistema “Web Vision” se tem 
acesso a todas as leituras imediatas do medidor de 
consumo conectado.
O sistema é baseado na comunicação GSM/GPRS.

SISTEMA GSM PARA MEDIÇÃO GAS
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GSM & PROBE INSIDE
GSM E SONDA INTEGRADA

ZERO instalado dentro do tanque 
ZERO installed inside the manhole tank

Graças ao ZERO não há fio algum saindo do tanque 
No connection out of the tank by ZERO

EN
ZERO monitoring the level of the underground LPG tank 
directly installed inside manhole.
Degree of protection IP68
ZERO is a GSM modem and integrated probe.
ZERO is self-powered with lithium battery life time 5 years*.
Communication log data, levels and alarms to the server.
* one transmission for week and dependly on GSM field level

BR
O dispositivo ZERO permite a monitoração do nível do 
tanque de GLP enterrado e instalado diretamente na 
parte interna do tanque. Grau de proteção IP68.
O ZERO é composto por um modem GSM e uma sonda 
integrada.
O ZERO é alimentado por uma bateria de lítio que dura 5 anos*.
A comunicação envolve envio de dados de log, nível e 
alarme ao servidor.
* uma transmissão por semana e dependendo do nível de sinal GSM

ZONE 0: the presence of gas explosive atmosphere can be 
for a long time.

ZONE 0: local onde há uma atmosfera explosiva devido 
à presença de gás, por longo tempo ou continuamente
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I-READ - ZERO
CONTROLE GSM
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I-READ em tanque horizontal
I-READ in an horizontal tank

Instalação I-READ em tanque horizontal enterrado 
I-READ in an underground horizontal tank

Instalação I-READ em tanque vertical enterrado 
I-READ in an underground vertical tank

EN
The I-READ device monitors the level of the tank by the 
probe I-READ can be installed on LPG tank and/or oil tank.
Powered by lithium battery of 5 years life time*.
Degree of protection IP67 
It monitors one level.
Communication of log data, levels and alarms to the server.

BR
O dispositivo I-READ permite o monitoramento do nível do 
tanque através de uma sonda.
O I-READ pode ser inserido nas instalações de 
armazenagem do GLP e/ou tanque de óleo.
É alimentado com uma bateria de lítio com duração de 5 
anos*. Grau de proteção IP67. Monitora um nível.
A transmissão dos dados de log e nível e alarme é feita 
por um modem GSM para o servidor.

II 1G Ex ia IIB T2 GaII 1G Ex ia IIB T2 Ga

ZONE 0: the presence of gas explosive atmosphere 
can be for a long time.

ZONE 0: a presença de gás de atmosfera explosiva 
pode ser por um longo time.

TÜV IT 14 ATEX 013 XTÜV IT 14 ATEX 013 X

*one transmission for week and dependly on GSM field level

*uma transmissão por semana e dependendo do nível de sinal GSM
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SMART METER
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Medidor instalado com modulo de comunicação GSM 
Meter installed with GSM communication module

Radio DSMR Radio OMS Wired M-BusG GSM

Válvula integrada
Integrated valve Indice eletrônico

Electronic index

Botão de comando
para a válvula
Push botton for valve

Detecção de Gray-Code
Gray-Code detection

Unidade de medição
Measuring unit

Módulo de radio
Radio Module

BR
Contador com tecnologia “smart meter” para leitura do 
consumo e controle de consumo pré-pago com válvula 
integrada. Grau de proteção IP54

Características técnicas:
• Conexão Wireless
• Utiliza criptografia AES 128
• Protocolo de comunicação CTR UNI TS11291 (PP4)

e envio de dados de padrão SAC
• Duração estimada da bateria mínimo de 10 anos
• Válvula embutida de fechamento e abertura à distancia

sem perigo de vazamento de gás
• Função pré-pago
• Disponível de G2,5 a G10

Módulos internos de comunicação:
• Comunicação SRD por radio
• Comunicação GSM/GPRS
• Comunicação via fio M-Bus

EN
Smart Meter for the AMM remote reading of consumption 
and pre-paid management with integrated valve.
Degree of protection IP54
Specifications:
• Wireless communication
• AES 128 Encryption
• CTR Communication protocol UNI TS11291 (PP4)

and sending data to SAC standard
• Estimated battery life for 10 years
• Built-in valve for remote closing and opening

without the danger of gas leak
• Pre-paid function
• Available from G2,5 to G10

Internal communication modules:
• SRD Radio communication
• GSM/GPRS communication
• Wired M-Bus communication
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READ ligado a uma sonda acústica
READ connected to a acustic probe

READ para medição automática tradicional com leitura por Reed Switch 
READ for traditional automatic meter reading by Reed Switch

Instalado para monitorar a tubulação de um tanque de GLP
READ installed for monitoring the LPG tank pipeline

1 nível + 3 medidores
1 level + 3 meters

4 medidores
4 meters

EN The READ device monitors the level of tanks by probe.
READ can be installed on LPG tank and/or oil tank.
Degree of protection IP65
Connected to traditional systems, it can be simultaneously 
connected to 3 meters and 1  level or to 4 meters.
Powered by lithium battery of 5 years duration*.
Communication of log data, levels and alarms by GSM 
modem to the server.
* one transmission for week and dependly on GSM field level

BR O dispositivo READ permite o monitoramento do nível 
do tanque através de sonda.
O READ pode ser instalado na iinserido de GLP e/ou 
tanque de óleo. Grau de proteção IP65
Conectado a sistemas tradicionais pode ser conectado 
simultaneamente a 3 medidores e 1 medidor de nível ou 4 
medidores.
Alimentado com bateria de lítio com duração de 5 anos*.
A transmissão dos dados de log, nível e alarme é feita por 
um modem GSM para o servidor.

ZONE 2: the presence of gas explosive atmosphere 
is not for a long time.

ZONE 2: local onde não deve haver atmosfera 
explosiva por longo tempo.

*uma transmissão por semana e dependendo do nível de sinal GSM
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CONTROLE VIA WEB

PROBE ZERO
PROBE ZERO
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EN WEB VISION is
The Cloud Web Service that manages and displays 
the data of the level devices and of the smart meters. 

WEB VISION is
Available from any device, Smartphone, Tablet, PC
or Notebook.

WEB VISION is
- Remote reading of tank level;
- Remote reading of user consumption;
- Close the valve for customer frode;
- Direct access from End Users to purchase prepaid gas.

WEB VISION is
A structure that allows access through generations of custom 
accounts. A rule in access to services is assigned to each 
account .

BR WEB VISION é
O Web Service na nuvem que gerencia e mostra o nível dos 
dispositivos e o consumo dos medidores inteligentes.  

WEB VISION é
Disponivel através de qualquer dispositivo, Smartphone, 
Tablet, PC ou Notebook.

WEB VISION é ...
- Indicação remota de nível do tanque;
- Indicação remota de consumo pelo usuário;
- Fechamento da válvula para cliente inadimplente;
- Acesso direto pelos usuários finais para compra de gás
pré-pago.

WEB VISION é ...
Uma estrutura que permite o acesso através da geração de
contas de clientes. A cada conta é atribuída uma regra para
acesso aos serviços.

DOWNLOADABLE  APPAPP PARA BAIXAR

EN Level probe for horizontal and vertical LPG tank.
The probe has a 5 mt.  cable. The device is ATEX certifed Z0

BR Sonda de nível para tanque de GLP horizontal e vertical. 
A sonda tem um cabo de 3 m e tem a certificação ATEX Z0

EN Pressure probe, temperature compensated, for 
measuring the level of fuel tanks or other liquids.
Diesel Fuel, Petrol, Water, Blue Diesel and any tank 
containing liquid.
The range of the measurement is highly reliable due to the 
size, the internal and external pressure of the tank. 
Approved for use in areas of Zone 0.

BR Sonda indicadora de pressão, compensada em 
temperatura, para medição de nível de tanque de 
combustível ou outros líquidos.
Óleo combustível, Gasolina, Água, Diesel e qualquer 
outro tanque que contenha líquido.
O intervalo de medição é altamente confiável graças a 
uma medida da pressão interna e externa no tanque.
Homologada para uso em Zona 0.

CÓDIGO PARA PEDIDO: AC.070.006  = 4-20mA 
CÓDIGO PARA PEDIDO: AC.070.007 = 0-2V 

ORDER CODE AC.070.006  = 4-20mA 
ORDER CODE AC.070.007 = 0-2V

ZONE 0: the presence of gas explosive atmosphere 
can be for a long time.

ZONE 0: a presença de gás de atmosfera explosiva 
pode ser por um longo time.

SONDA SONDA COMBUSTÍVEL
FUEL PROBE
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