
MARKEROMNI II

- EML100

MARCADORES ELETRÔNICOS

Marque e localize TODOS os serviços subterrâneos: 
Água / Gás / Comunicação / Eletricidade e outros.

TECNOLOGIA DE MARCADORES APERFEIÇOADA PARA 

SERVIÇOS  
SUBTERRÂNEOS
ESCAVE COM SEGURANÇA.  
ESCAVE CORRETAMENTE.  
ECONOMIZE TEMPO.

RÁPIDO. PRECISO. CONFIÁVEL.
GetOmniMarker.com
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MARKEROMNI II

MARCANDO, DETECTANDO E
MAPEANDO AS SUAS REDES

Saneamento

Canos de água

Eletricidade

A necessidade de aumentar a segurança durante o trabalho e preservar recursos subterrâneos.

Cartografia imprecisa, conexões antigas não 
mapeadas, etc. e a falta de conhecimento da 
localização de redes subterrâneas podem levar a 
danos consideráveis todos os anos: poluição do 
meio ambiente, riscos de saúde para os funcionários, 
transtornos para os residentes, enchentes, 

eletrocutamento, etc. Canos de plástico e outros 
materiais não condutores são normalmente 
muito difíceis de localizar, mas com marcadores 
você pode resolver todos esses problemas com 
facilidade e rapidez.

Um marcador para as necessidades básicas da sua planta
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A SOLUÇÃO PARA MARCAR, DETECTAR E MAPEAR AS SUAS REDES

L Aumentar a segurança durante as obras

L Preservar os recursos subterrâneos

L Proteção do meio ambiente

L Impacto para os residentes

L Atrasos nos projetos das plantas

L Gestão de custos

Principais desafios para os operadores das redes que se deparam 
com essas novas normas:

França
Construir sem destruir é o objetivo 
da Norma NF S70-003. Em vigor 
na França desde julho de 2012, ela 
fiscaliza a preparação e execução 
de trabalhos conduzidos nas 
proximidades de redes subterrâneas 
e aéreas.

Reino Unido
No Reino Unido há recomendações 
similares, mas ainda não há 
legislação a respeito. Mas aqueles 
fazendo escavações devem sempre 
ter cautela e consultar outro 
serviços e estudos da melhor forma 
possível.

América do Norte e Austrália
De forma similar, na América do Norte e na 
Austrália, há vários esquemas de consulta 
telefônica e rastreio de serviços funcionando 
nacionalmente, por estado e cidade. Tudo 
isso visando à redução dos transtornos e à 
garantia de que as melhores práticas estejam 
sendo seguidas.

Água potável, gás, telecomunicações, saneamento, eletricidade, iluminação, etc.

Os marcadores passivos são ferramentas essenciais 
para a gestão dos recursos de rede. Eles são 
enterrados o mais próximo possível das novas redes 
conforme elas são implementadas ou durante os 
serviços de manutenção. 

Utilizados para marcar a rede e seus pontos principais 
(conexões, cotovelos, mudanças de profundidade 
ou direção), têm mostrado sua capacidade única de 
detectar e identificar de forma precisa a localização da 
rede independentemente do tipo de solo no qual ela 

esteja enterrada (terra, areia, concreto, etc). 

Marcadores passivos podem ser identificados na 
presença de redes de fornecimento de energia, canos 
de metal, grades e outros marcadores passivos, desde 
que as condições da instalação sejam adequadas.  

Vermelho para eletricidade, azul para água, etc. Esses 
marcadores de várias cores e frequências diferentes 
economizam tempo, otimizam recursos humanos 
e materiais e ajudam a evitar erros de manutenção 
custosos.

Um marcador para cada tipo de rede

As leis em todo o mundo estão ficando mais rígidas com relação aos 
serviços realizados nas ruas.
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?

Marcadores passivos: Localização precisa a mais de 1,5 m de profundidade. 

O marcador passivo usa uma antena magnética. Ele 
consiste em uma bobina indutiva atuando como uma 
antena e na capacitância permitindo a ressonância 
do circuito LC na frequência exata de trabalho. Os 
marcadores da Greenlee Communications são antenas 
passivas sem componentes ativos ou elétricos. O 
marcador obtém energia do campo eletromagnético do 
detector. 

Seu envoltório é feito de polietileno de alta densidade, 
muito robusto, à prova d’água e resistente à ação 
de produtos químicos e riscos relacionados à 
temperatura. Os marcadores são interoperáveis por 
funcionarem em frequências bem definidas de acordo 
com os padrões industriais em vigor: 145,7 kHz para 
água potável, 101,4 kHz para telecomunicações, 83 
kHz for gás, etc.

Os marcadores são detectados por indução (sem 
contato, de cima da superfície). Essa técnica não 
intrusiva torna possível a localização de tubulações, 
não importando a sua natureza. Isso reforça a 
qualidade de qualquer inspeção realizada antes do 
trabalho, ajudando a evitar equívocos e aumentar a 
segurança.

Posicionando-os ao longo de toda a rede e usando 
soluções complementares (detector de marcador e 
GPS, além de uma base de dados GIS), eles podem 
ser mapeados ponto a ponto com as coordenadas de 
GPS (X,Y) e a profundidade da rede (Z).
 *De acordo com estudos feitos pela Tempo Communications. 

  
 Pode ser modificado sem aviso prévio

Marcando suas redes: <1%* do custo 
total de um projeto. Menos do que o 
custo de retirada de uma tubulação! 

Como o marcador funciona?

TECNOLOGIA DE MARCADOR APRIMORADA 
PARA QUALQUER APLICAÇÃO

OMNI MARKER II OMNI MARKER II

Solo Solo

Tubo Tubo

Localizador

Localizador
Magnético

Sinal

Sinal  
refletido para o

Localizador

Localizador
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Sinalizador Eixos

Estabilizador Anel externo

Pontos de fixação Bobina ressonante

A estrutura autoniveladora de bobina de diâmetro grande patenteada  
do Omni Marker II garante uma localização precisa.

Não há necessidade de ficar nivelado  
quando enterrado.

O conjunto de bobinas autoniveladoras patenteadas do  
Omni Marker II significa que você pode “encaixar e esquecer”. 

Conecte o marcador ao componente e aterre. A bobina vai  
se fixar e fornecer uma localização precisa diretamente acima.

Leve e sem produtos químicos perigosos
O Omni Marker II não contém nenhum produto 
químico potencialmente perigoso. Isso elimina 

a necessidade de fichas de dados de segurança 
de materiais. Além disso, o design leve e durável 

do Omni Marker II mantém os seus custos de 
transporte e armazenamento baixos ao mesmo 

tempo que oferece anos de serviço confiável.

Compatível com todos os 
localizadores de marcadores

Como o Omni Marker II usa frequências 
padrão, ele funciona com qualquer

dispositivo localizador de marcadores. 
Consulte o seu representante de vendas  

a respeito do localizador EML100  
Marker-Mate™, capaz de detectar todos  
eles com o seu exclusivo modo “scan”.

Facilmente localizado a uma distância  
de até 1,5 m 

O Omni Marker II proporciona um campo forte fácil de 
localizar meses ou anos depois, com um pico de sinal 
diretamente acima do marcador para uma localização 

com precisão de centímetros.

O design passivo e altamente confiável 
garante muitos anos de serviço 

O Omni Marker II não contém baterias ou 
componentes ativos e é construído com base 

nos mesmos materiais duradouros e altamente 
confiáveis que o seu precursor, garantindo  

que os marcadores durem tanto quanto  
a sua planta subterrânea.
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Localizar 
linhas não condutoras 

O uso de redes de polietileno é comum nas redes de gás,  
água e saneamento. Entretanto, uma vez implementadas,  
sua detecção é praticamente impossível. 

Também é o caso para novas redes de telecomunicação,  
mais especificamente, as redes de fibra ótica. 

Os mapas “as built” (como construído) podem incluir as 
coordenadas de GPS da rede, permitindo a sua localização 
precisa durante a instalação. Seus mapas são atualizados para 
incluir movimentos tectônicos ou deslizamentos lentos que, 
ao longo dos anos, podem facilmente resultar em metros de 
erro. Além disso, equipes de campo raramente são dotadas 
de GPS de alta precisão. A inclusão de marcadores passivos 

facilita a localização precisa antes mesmo da escavação. 
Dirija-se à área com GPS e mapeamento de 

uso geral e escaneie o solo em busca 
de marcadores para identificar 

exatamente onde escavar.

Marcadores ressonantes 
permitem uma identificação 
rápida, precisa e positiva d 
a rede.

APLICAÇÕES

Água não potável

Fibra ótica

Saneamento

Água não potável

TV a cabo

Gás

Fibra ótica

Telefone

Saneamento

Europower

Água

Eletricidade
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Localizar 
linhas não condutoras 

Aumente a segurança dos seus  
funcionários e preserve os seus recursos. 

Localize pontos importantes da rede 

Mapeando a rede a um custo mais baixo:   
georreferenciamento de trincheira fechada 

A presença de marcadores passivos também torna 
possível a verificação rápida dos planos passados para 
as equipes de campo pelos operadores de rede, para um 
posicionamento preciso na rede e prevenção de colisões 
com outros serviços subterrâneos. 

Seja gás, eletricidade, telecomunicações, aquecimento 
ou água, uma rede geralmente tem alguns pontos-chave 
que também representam fragilidade: 

• Conexão de esgoto 

• Câmaras de acesso a caixas de derivação 

• Reparo ou junção 

• Cruzamento de rede 

• Mudança de direção e de nível 

O georreferenciamento de uma rede de trincheira 
aberta requer a presença regular de uma pessoa 
competente e a disponibilidade do equipamento 
apropriado. Esse serviço pode se tornar bastante 
caro rapidamente. 

No caso de serviço de emergência, a presença de 
marcadores é muito útil, auxiliando na busca rápida e 
fácil de todas as redes a serem evitadas prevenindo, 
desta forma, erros de manutenção custosos. 

Esses pontos importantes são geralmente de 
difícil – se não impossível – detecção no ambiente 
exterior pelas equipes de campo. A instalação 
de marcadores passivos permite que futuros 
funcionários os identifiquem rapidamente através da 
sua diferenciação do resto da rede. 

Uma solução: georreferenciamento de trincheira 
fechada através do posicionamento dos marcadores 
ao longo da rede durante as obras. Em seguida, 
talvez após algumas semanas, realiza-se um 
estudo de precisão para completar a conformidade 
regulatória da instalação e registrar dos estudos de 
mapeamento.
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Instruções de instalação

Os marcadores passivos são colocados sobre ou 
ao lado do objeto a ser marcado – mantenha a 
uniformidade – a uma profundidade máxima de 1,5 
m. Eles são fixados com uma ou duas amarras com 
cabos ou com braçadeiras adesivas especiais.        

O marcador pode ser enterrado em qualquer 
orientação pois o seu pico de sensibilidade estará 
sempre diretamente acima. Sobre a quantidade a ser 
usada: as seguintes práticas são as mais difundidas:

TECNOLOGIA DE MARCADOR APRIMORADA 

INSTALAÇÕES FÁCEIS
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Extensões lineares

Extensões radiais

Acoplamento de bypass

Nas extensões lineares, um 
marcador é geralmente  
colocado a cada 20 metros.

para um raio de curvatura menor 
que 1 m, dois marcadores serão 
colocados (casos mais frequentes 
para uma conexão) 

para um raio de curvatura maior 
que 1 m, três marcadores serão 
colocados

No caso de acoplamento de bypass 
subterrâneo, um marcador pode 
ser colocado sobre a rede o mais 
próximo possível do bypass. Tal 
posicionamento representa o 
ponto inicial da conexão à rede.

> 1 metro< 1 metro

20 metros



G A S 8 0 % G A S 1 0 %G A S 3 5 %
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RÁPIDO. PRECISO. CONFIÁVEL.

GetOmniMarker.com

Desenvolvida para o uso em trincheiras 
estreitas na faixa de 10 cm de largura e 1,5 m de 
profundidade, esse marcador passivo esférico 
contém uma bobina niveladora maleável. 

O Omni Marker II contém uma estrutura de 
bobina ressonante de diâmetro grande. Quando 
estimulados por um localizador na frequência 
padrão, esses circuitos totalmente passivos 
produzem um campo eletromagnético “dipolo” 
preciso acima e abaixo. 

Desta forma, permite-se um posicionamento 
preciso independentemente de como é colocado no 
solo, otimizando a exatidão da localização.

Leve e sem risco de poluição, é totalmente passivo, 
não contém nenhum fluido e é desenvolvido 
visando à máxima durabilidade.  É desenvolvido 
para durar tanto quanto a rede subterrânea e pode 
ser reutilizado caso extraído.

Omni Marker II: A “esfera” superior

OMNI MARKER II

Solo  
Campo eletromagnético

 
Campo eletromagnético

Localizador

PRODUTOS TEMPO
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GERAL

Caixa

Identificação

Faixa

Vida útil de projeto

Polietileno de alta densidade

Por cor e tipo de rede gravado  

1,5 metro de profundidade para todos os modelos de marcadores Tempo. 

Mais de 50 anos

ELÉTRICO

Campo de detecção

Tolerância de frequência

Campo eletromagnético dipolo 

± 0,35% 

MECÂNICO

Diâmetro do marcador

Peso

Materiais externos

Mínimo de 100 mm

154 gramas

Polietileno de alta densidade.  O marcador é à prova d’água e 
resistente a ácidos, álcalis e solventes. O mesmo material usado na 
maior parte da planta subterrânea e em seus acessórios.

FREQUÊNCIA NÚMERO DA PEÇAMODELOAPLICAÇÃO

Água não potável

TV a cabo

Gás

Fibra ótica

Telefone

Saneamento

Europower

Água

Eletricidade

COR

Roxo

Laranja e preto

Amarelo

Amarelo e preto

Laranja

Verde

Azul e vermelho

Azul

Vermelho

66,4 kHz 52085010

77,0 kHz 52085007

83,0 kHz 52085008

92,0 kHz 52085016

101,4 kHz 52085012

121,6 kHz 52085009

134,0 kHz

145,7 kHz

169,8 kHz

52085015

52085013

52085011

OM-01

OM-02

OM-03

OM-04

OM-05

OM-06

OM-07

OM-08

OM-09
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