
Seus Clientes exigem 
Qualidade.

A RSP quer que você 
ganhe com isto.
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O Sistema S2 proporciona um amplo controle de operações em uma única solução integrada.

Permite um completo controle gerencial e monitoramento de todos os processos de compra, venda e armazenamento de 
combustíveis aliados a um efetivo controle ambiental. 

 √ Gráficos  √ Relatórios

 √ Monitoramento



Sonda de medição de tanques com tecnologia ótica 
de altíssima precisão com calibração automática, 
realizando testes de estanqueidade, conversão 
a 20ºC e identificação de presença de água no 
interior dos tanques. De construção robusta, 
possui auto-calibração contínua garantindo sua 
precisão ao longo do tempo, mesmo em condições 
de vibração excessiva. Suporta a ligação direta de 
até dois sensores de líquido reduzindo os custos de 
instalação.

Smart Probe

Gerencia todas as informações do 
sistema. Dotado de extraordinária 
capacidade de processamento, 
permite o acesso de sua base de 
dados diretamente pela rede local, 
disponibilizando todas as informações de 
forma simples e prática.

Supervisor

Dispositivo exclusivo que acoplado ao SmartProbe 
realiza a análise dinâmica dos marcadores 
colorimétricos de combustíveis líquidos no tanque, 
identificando as mínimas alterações na coloração entre 
os produtos existentes e os inseridos no tanque, 
garantindo a qualidade na entrega dos produtos.

Croma ID

Dispositivo que sinaliza a presença de 
combustível ou água nos interstícios 
de tanques ou câmeras de contenção. 
Permite discriminação de linha aberta 
e em curto (Sensor Inteligente).

SmartLiq

Tampa inteligente, dotada 
de trava eletrônica com 
acionamento e controle 
a distância. Realiza o 
monitoramento integral 
de abertura e fechamento 
da câmera de contenção, 
preservando o acesso 
controlado apenas a pessoal 
autorizado, registrando todas 
as operações e os seus 
respectivos responsáveis pela 
atuação, funcionando como 
lacre eletrônico dos tanques.

Smart Seal

Opção econômica para a 
gestão de monitoramento 
ambiental dedicado. Realiza 
o controle específico de 
sensores de vazamento 
podendo ser expandido 
facilmente para um sistema 
S2 completo.

Sistema Ecologic

Consiste na console remota do 
Supervisor para ser instalada na 
pista. Permite monitorar todas 
as informações diretamente da 
pista, sem a necessidade de 
acesso ao escritório.

Smart Console

Controle integrado e gerenciamento na ponta dos seus dedos, onde quer que você esteja.

Cada equipamento executa uma 
função visando oferecer o maior 
benefício de controle e automação.

Opera como um concentrador 
inteligente de sensores de líquidos 
reduzindo em até 7 vezes a distância 
dos cabos de instalação. Para maior 
segurança, armazena localmente os 
eventos de vazamento, ampliando 
a confiabilidade operacional do 
sistema Supervisor.

MuxLiqMuxLiq

As empresas operadoras de rede de postos recebem 
relatórios e informações de todos os seus pontos de 
venda permitindo ações diretas e imediatas, otimizando 
recursos humanos e financeiros para controle das 
atividades em seus estabelecimentos, possibilitando 
ainda melhorias na logística dos processos de 
ressuprimento destes locais.

Operadoras de rede de postos

Monitoramento
Permite a verificação de 
anomalias para tomada de 
ações preventivas e corretivas 
imediatamente.

Informações Gerenciais
Possibilita desde o controle e 
gerenciamento de inventários ao 
monitoramento de alarmes com a 
emissão de relatórios em tempo 
real. 

Através da internet, possibilita 
amplo controle e monitoramento 
das atividades do posto, em tempo 
real e a partir de qualquer ponto 
do planeta, inclusive por meio de 
celular.

Conectividade
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Probe Radar
Sonda de Medição com tecnologia radar, 
para medição de tanques de alturas 
superiores a 3 metros até 45 metros.


