
LMX®
LOCATE & MARK™

Radar de penetração no 
solo para localizar serviços 

existentes enterrados



Visão geral do 
sistema LMX®
Uma forma simples e acessível 
de Locate & Mark™ (localizar 
e marcar) serviços existentes 
enterrados em campo

Os georadares Sensors & Software são 
projetados e otimizados para localizar serviços 
enterrados, tornando este equipamento uma 
adição fundamental para facilitar os trabalhos de 
mapeamento.

Objetos metálicos, inclusive tubulações e cabos
Tubulações não metálicas, inclusive PVC e fibrocimento
Sistemas pluviais e de esgoto de concreto
Objetos cuja fiação de localização falhou
Tanques de armazenamento subterrâneos e grades de 
drenagem agrícola
Componentes de sistemas sépticos
Estruturas não relacionadas a serviços de utilidade pública, 
como câmaras, paredes da fundação e blocos de concreto
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Os sistemas de GPR da LMX® complementam 
os localizadores tradicionais de tubulações 
e cabos, e permitem-lhe Locate & Mark® 
(localizar e marcar):

Tela sensível ao toque 
de alta visibilidade

Bateria de gel de 
chumbo-ácido

Armação do carrinho 
de fibra de vidro leve

Sensor do GPR

Relatórios de campo

USB

Wi-Fi

Conexão Wi-Fi integrada

Porta USB para facilitar a 
transferência de dados

Nenhuma peça de metal que possa 
interferir nos sinais do GPR
Carrinho robusto para todos os 
terrenos com hodômetro integrado, 
facilmente manobrável em qualquer 
superfície

Atualizações de software do 
sistema gratuitas e vitalícias
Idiomas selecionáveis pelo usuário
Unidades nos padrões métrico e 
dos EUA

Antena do GPR de banda ultralarga 
(UWB) patenteada de 250 MHz
Tecnologia DynaT™ permite um 
realce dinâmico dos alvos
Oferece o equilíbrio perfeito na 
profundidade de penetração (até 8 
m / 26 pés) e alta resolução

•

•

•

•
•

•

•

•

•
•

Gera relatórios de campo 
instantâneos a partir da tela

Receptor de GPS integrado para 
dados de georreferenciamento

Duradouro
Permutável

GPS integrado



Recursos do 
LMX200™

Interpretações em 
campo codificadas por 
cores

Grades e cortes de profundidade
Coleta por grades 
flexível e guiada

Cortes de profundidade 
em campo

Evita obstáculos

Corte de profundidade 
por meio de várias 
grades em campo

O LMX200™ guia o usuário na 
configuração com tamanhos 
de grades pré-selecionados. 
Pare as linhas antes ou salte-
as.

Na MapView (Exibição de 
mapas), visualize todas as 
suas grades ao mesmo tempo 
para obter uma imagem 
completa.

O sistema guia a coleta 
de dados ao redor de um 
obstáculo na sua grade.

Na MapView (Exibição de 
mapas), visualize todas as 
suas grades ao mesmo tempo 
para obter uma imagem 
completa.

Classifique os seus alvos em tempo 
real, selecionando uma opção de cor 
e tocando na tela

Cobertura completa de áreas complexas

A melhor ferramenta de localização 
por GPR disponível no mercado
O LMX200 aumenta a precisão da localização, 
adicionando imagens por cortes de profundidade e 
interpretações feitas em campo



Família 
LMX®
Especificações 
de hardware

SplitView (Exibição dividida): 
MapView em tempo real 
durante a coleta de dados

Visualize toda a sua pesquisa 
na MapView

Exporte os dados 
georreferenciados

Garante uma cobertura completa do local, 
visualizando o caminho da sua pesquisa
Veja as interpretações conforme elas forem 
sendo adicionadas
Analise os dados para encontrar alvos mais 
sutis que você pode não ter notado
Conheça a sua localização e volte às áreas 
de interesse

Visualize o caminho da sua pesquisa, os 
cortes de profundidade, as interpretações 
em campo, os sinalizadores e as linhas 
Ligue e desligue camadas para focar-se nos 
elementos de interesse

Arquivo de planilha (.CSV) com sinalizadores e 
interpretações

Exportação de linhas, localizações 
das grades, interpretações e 
capturas de tela no formato KMZ

Peso e dimensões

Alimentação

Condições ambientes e temperatura

Especificações regulamentares

Tamanho: 100 x 70 x 115 cm (39,4 x 27,6 x 45,3 pol.)
Peso: 22 kg (48 lbs)
Tamanho da unidade da tela: 21 cm (8 pol.) na diagonal

Bateria selada de gel de chumbo-ácido de 12 V
Capacidade da bateria: 9,0 Ah
Duração da carga da bateria: 4 – 6 horas

Unidade e conexões reforçadas e à prova de fatores ambientais

Em conformidade com FCC 15.509, IC RSS-220 e ETSI EN-302066

IP65 Faixa de temperaturas de funcionamento: -40 a 50°C  

Peso: 3,6 kg (7,9 lbs)
Carregador: 110 – 240V
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Recursos 
desbloqueados 

com o GPS



Recursos do LMX100 e do LMX200
Localize rapidamente objetos metálicos e não metálicos
Aumente a sua produtividade

Aumente a precisão dos seus alvos em campo com a otimização de imagens

Obtenha resultados mais rapidamente

Sem configurações complexas, é só pressionar “Iniciar” e empurrar o carrinho

Use a sobreposição de hipérboles para garantir medições 
precisas da profundidade e recue por cima do alvo para 
exibir sua localização e sua profundidade

Qualidade dos dados aprimorada com o DynaQ, que 
ajusta automaticamente o empilhamento (cálculo 
da média) com base na velocidade da sua pesquisa

Calibração da 
profundidade facilitada

Filtros predefinidos

Galeria de capturas de tela e minirrelatórios 
por Wi-Fi em campo

Informações geomarcadas para 
relatórios e arquivamento

Realce dinâmico de alvos (DynaT™)

Ganho ajustável

Gerencie e reveja as suas capturas de tela. Se tiver Wi-Fi 
no campo, também pode enviá-las por e-mail como um 
minirrelatório para compartilhar as principais informações e 
imagens coletadas

Todas as capturas de tela são geomarcadas e 
exportadas como um arquivo KMZ, que pode ser 
exibido facilmente no Google Earth™

Realce alvos pequenos, médios e 
grandes

Otimize a visibilidade dos seus alvos 
com o ganho e filtros predefinidos

Detecção precisa da 
profundidade e localização

Empilhamento dinâmico 
(DynaQ®)

Branco = nenhum dado (rápido demais!)

Amarelo = qualidade moderada 

Azul-claro = qualidade melhor

Azul-escuro = melhor qualidade possível

Small Medium

Large All



Atualização aprimorada do LMX200
• Organização de projetos (até 9 projetos)
• Exportação de dados de linhas do GPR, grades e capturas 
 de tela
• Software EKKO_Project™ para PC, para análises e relatórios

EKKO_Project
• Salve as linhas do GPR, grades, fotos e outros 
 arquivos como um único arquivo de projeto (.GPZ)
• Crie relatórios resumidos do GPR automaticamente (PDF)

Recursos úteis para aproveitar o seu LMX ao máximo:
• Webinars, vídeos de treinamento e outros recursos virtuais gratuitos (disponíveis em www.sensoft.ca)
• Entre em contato conosco para saber mais sobre os treinamentos que oferecemos

Tabela comparativa

Interpretações das linhas do GPR

Cortes de profundidade das linhas do GPR

Pacote opcional
• Inclui os módulos de LineView (exibição de 

linhas), SliceView (exibição de cortes) e 
Interpretation (interpretação)

Sensors & Software Inc.
1040 Stacey Court
Mississauga, ON
Canadá  L4W 2X8

t. +1 905 624 8909
    +1 800 267 6013 (linha gratuita)

www.sensoft.ca

Recurso

Locate & Mark em tempo real

Modo de varredura de grades

Cortes de profundidade em campo

Opção de GPS externo

Gerenciamento de arquivos Capturas de tela Linhas, grades e 
capturas de tela

9 projetos que contêm linhas, 
grades e capturas de tela

Exportação de dados do GPR e software EKKO_
Project de análise, processamento e geração 
de relatórios do GPR

LMX100™ LMX200™ LMX200™ aprimorado


