
Linha de Produtos para 
Investigações Ambientais 
em Áreas Contaminadas



Fone: 19.3794.2900 
Hotline 24h 19.3794.2901 
Fax: 19. 3794.2919 
clean@clean.com.br

www.clean.com.br

Soil Gas Survey

Medidores de Nível e Interface

Amostragem de Águas Subterrâneas

Insumos

Phocheck Tiger
Detector para VOC
com sensor PID
até 20.000 ppm

Miran SapphIRe
Espectofotômetro por
Infravermelho

H.OIL
Medidor de interface para LNAPL e 
DNAPL em profundidades até 900 m

TVA 2020
Analisador de gases com
tecnologia PID/FID
simultânea

BIOGAS 5000
Monitora a performance 
do  processo de
biodigestão

Phocheck Tiger T

ESS Core N’ One
Dispositivo para coleta e
transporte de amostras    

NOVA Linha ESS
Frascos e Tedlar Bags
para amostragem

Sm.OIL
Medidor de interface
para LNAPL e DNAPL
em profundidades até 20m

Dipper-T
Medidor de nível d’água em
profundidades até 600m

MP10
Controlador digital de
vazão e rebaixamento
para amostragem por
baixa-vazão
(Low Flow Sampling)

MP20
Controlador digital de vazão e 
rebaixamento para amostr-
agem por baixa-vazão (Low 
Flow Sampling)

GasClam
Possibilita o
monitoramento
continuo de
gases com o 
armazenamento
de dados

MP15
Painel Controlador & Backpack que
combina o controlador digital com 
uma garrafa de CO2 para alimentar a 
bomba de amostragem

MP50
Painel controlador
digital e compressor
12 VDC totalmente
autônomo

Amostrador de difusão
passiva (PDB) usado
para amostragem de
poços com baixa
performance hidráulica

Well Wizard
Bombas de Bexiga 
em PVC, Aço Inox ou 
Teflon para amostra-
gem de baixa vazão

Quick 
Filter
Filtro para
amostragem 
de  águas 
subterrâneasSample Pro

Bomba de bexiga para coleta de 
amostras por baixa-vazão em sites 
onde vários poços são amostrados 
com a mesma bomba

YSI Professional 
Plus
Sonda multiparamétrica
para medição de até 13
parâmetros de qualidade
da água

Soluções de 
Calibração
Soluções para calibrações
seguras e precisas dos
eletrodos de monitoramento
da qualidade da água
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Conheça também os melhores softwares de 
análise de dados para águas subterrâneas


