
OBSERVAÇÃO DA PLATAFORMA DA VIA PARA RESPONDER 
ÀS SUAS NECESSIDADES

Zetica Rail oferece soluções imediatas para a implementação do radar 
de penetração de solo (GPR) em plataformas de veículos ferroviários e 
de outros veículos.  O ZARR disponibiliza-lhe as ferramentas necessárias 
para a detecção precoce de problemas não identificados e oferece as 
seguintes principais vantagens:

   Classificação automática de depósitos de balastro e de erosão do terreno de 
fundação

   Relatório de excepções automático sobre os limites de qualidade de 
plataformas da via definidos pelo utilizador

   Mapeamento preciso da extensão da manutenção da plataforma da via ou de 
renovações necessárias

   A capacidade de monitorizar a deterioração da plataforma da via ao longo do 
tempo

   Redução do número de orifícios de ensaio necessários para investigar um local

  Verificação da qualidade do trabalho de renovações efectuado 

   Maior nível de eficiência e de poupança de custos em comparação com 
métodos de avaliação de plataformas da via existentes

   Redução de riscos para o pessoal responsável pela investigação do carril e que 
se encontra a trabalhar na proximidade de comboios em funcionamento

   Redução nas restrições de velocidade temporárias devido a problemas de 
subsolo que afectam a integridade das operações.

www.zeticarail.com

Radar de Carris Avançado Zetica  
(ZARR - Zetica Advanced Rail Radar)

ENCONTRAM-SE DISPONÍVEIS AS SEGUINTES OPÇÕES:

1.  Opção de serviço total: Zetica Rail recolhe e processa dados e 

apresenta os resultados finais. 

2.  Opção de serviço assistido: Zetica Rail disponibiliza um serviço 

de consultoria para conceber e instalar um sistema ZARR no seu 

veículo ferroviário, assim como um serviço de processamento de 

dados para apresentação de resultados.

3.  Opção de aquisição total: Zetica Rail disponibiliza um serviço de 

consultoria para instalar o ZARR no seu veículo ferroviário, assim 

como um software personalizado com formação para permitir uma 

operação independente do sistema. 



www.zeticarail.com

Oferece uma solução rodoferroviária imediata combinando todas as 
vantagens do ZARR com imagens vídeo de alta definição do carril e da 
respectiva área circundante. As principais vantagens deste sistema são:

  Pode iniciar imediatamente a inspecção ao seu carril

   Disponibilização de informações detalhadas sobre a qualidade do balastro e 
da plataforma da via

  Detecção e avaliação de mapas 

  Caracterização do estado das travessas

  Relatório de excepções automático

  Gravação vídeo geral dos carris e arquivo

  Estimativa quantitativa do coberto vegetal

   Maximização do valor de tempo de ocupação do carril através da combinação 
de todas as vantagens acima indicadas numa única inspecção. 

Tel.: +44 1993 886682 · Fax: +44 1993 886683  
E-mail: info@zeticarail.com

Zetica Rail é líder mundial em GPR de carris, com experiência inigualável em avaliações 
de balastro não-intrusivo. O ZARR é actualmente utilizado em contratos a termo com as 
principais empresas ferroviárias na Europa e América do Norte, com mais de 60 000 km 
de via em observação, neste ano apenas.

Zetica Rail oferece ferramentas personalizadas para facilitar a medição da qualidade do 
balastro e o reconhecimento automático de características, tal como a erosão do terreno 
de fundação. 

Exemplos de criação automática de relatórios personalizados em ficheiros de 
formato PDF e CSV.


