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Chatu Tech ofereix serveis d'enginyeria i de consultoria tecnològica
en els camps de les telecomunicacions, l'electrònica i solucions
informàtiques incrustades. Desenvolupem productes propis i 
projectes a mida per dotar amb solucions tecnològiques avançades
als clients més exigents.

Els nostres desenvolupaments exploren el gran potencial de les 
radiocomunicacions de curt, mitjà i llarg abast, combinades amb la 
connectivitat del telèfon mòbil i altres dispositius. Per interactuar amb
l'usuari desenvolupem Apps a mida per a qualsevol dispositiu mòbil, 
WebApps i solucions de tractament de dades amb programació de 
front-end i back-end.

En Chatu Tech desenvolupem la nostra pròpia sensòrica adaptada a 
les necessitats IOT de sectors molt diversos, en línia amb la indústria
4.0 de la nova era digital ..

Els nostres desenvolupaments basats en la tecnologia de 
sensors i la transmissió de dades sense fils tenen
aplicacions en sectors molt diversos. Un dels nostres
àmbits d'especialització és la R+D de la construcció, l'obra
civil i les grans infraestructures, sectors amb necessitats
molt específiques i en què Chatu Tech aporta solucions
innovadores rendibles i d'alt valor afegit.

WIRELESS POWER & SENSING TECHNOLOGY

Tecnologia de sensors

Proporcionar energia elèctrica als dispositius, sense cables ni 
contactes, facilita la interconnexió de sistemes. Aquest
mètode permet una instal·lació més ràpida, redueix la 
degradació dels connectors i allarga la vida dels dispositius. 
El seu ventall d'aplicacions és cada vegada més gran. La 
detecció amb dispositius sense fil i la transmissió d'energia
SENSE bateria són solucions més netes i fàcils de desplegar.

Transmissió sense fils d'energia

02



Presentació corporativa 2020

Chatu Tech ofereix serveis de consultoria a empreses i entitats de sectors
diversos i desenvolupa solucions per a la captació, la transmissió i el 
processament de dades, inspirades en els conceptes de l'Internet de les 
Coses (Iot), la indústria 4.0 i les ciutats i comunitats intel·ligents.

Els nostres desenvolupaments aporten solucions avançades als sectors de 
la construcció, les infraestructures i l'obra civil i també en el camp de la 
logística i el control de béns mobles. Gràcies a la col·laboració amb equips
de recerca de disciplines diverses, tenim capacitat per desenvolupar
projectes en un nombre creixent d'àmbits, tant privats com públics.

Chatu Tech compta amb un equip tècnic interdisciplinari amb capacitat
per analitzar requeriments específics de sector de la construcció, com les 
problemàtiques estructurals o la detecció i monitorització de patologies, i 
donar suport en l'adopció de les tècniques i materials més indicats per 
resoldre problemes de resistència estructurals.

D'altra banda, oferim un ampli ventall de solucions per a dotar de 
connectivitat tota mena d'estructures mitjançant la integració de 
sensòrica avançada i el disseny de xarxes de comunicacions que permetin
la transmissió de les dades i la monitorització remota.

CONSULTORIA D'ENGINYERIA I TECNOLOGIA
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Infraestructures connectades i indústria 4.0

Una de les nostres línies de recerca se centra en el desenvolupament
de nous sensors sense bateria, amb dispositius de lectura sense fils, 
per a aplicacions complexes. És possible detectar paràmetres
ambientals i estructurals mitjançant sensors ocults que requereixen
un manteniment mínim o fins i tot nul. El nostre esforç de R + D en 
aquestes aplicacions es dirigeix a proporcionar fiabilitat, resistència i 
una implementació fàcil, juntament amb la presentació d'informació
útil.

Dins d'aquesta línia s'emmarca el programa de recerca i 
desenvolupament que Chatu Tech porta a terme conjuntament amb
Smart Engineering per al desenvolupament de projectes diversos i 
que ha donat lloc recentment a un nou sistema integrat per a la 
traçabilitat i el seguiment de paràmetres fisicoquímics mitjançant xips
amb tecnologia RFID, aplicable a elements de formigó.

APLICACIONS EN ESTRUCTURES
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CORROCHIP

Monitorització de la 
corrosió i vida útil 
d'estructures de 
formigó armat.

MONSEC

Monitorització a 
distància de la qualitat

de l'enduriment del 
formigó.



Presentació corporativa 2020

Detecció i seguiment de canalitzacions, instal·lacions
ocultes o remotes i d'estocs mitjançant sensòrica
avançada.

Els nostres enginyers treballen en sistemes que millorin la localització
de les canonades subterrànies de manera precisa i que incloguin no 
només la geolocalització sinó que també proporcionen altres
informacions d'interès.

Les nostres solucions comprenen una plataforma de programari en 
tecnologia BIM que processa totes les dades rebudes i proporciona 
una representació gràfica dels resultats.

LOCALITZACIÓ, IDENTIFICACIÓ I CONTROL D'ACTIUS
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TRENCHIP WALL

Sistema de localització i 
informació

d'instal·lacions entre 
murs.

TRENCHIP LOGISTICS

Sistema d'inventariat de 
control i identificació

d'estocs basat en xip passiu
de radiofreqüència (RF) de 

llarga durada.

TRENCHIP

Sistema de localització i 
informació de rases i 

canalitzacions subterrànies, 
amb inventariat instantani.

TRENCHIP CITY

Sistema d'inventariat, 
control, identificació i 
localització d'actius
públics ciutadans.
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El nostre equip està format per enginyers amb una sòlida experiència
en R + D (des de 1998), forjada en multinacionals localitzades a 
Silicon Valley, Holanda, Japó i Barcelona, i treballa cada dia per tal 
d'expandir el coneixement i la innovació diària en productes de 
mercat, de la idea al prototip i al producte final.

El caràcter innovador de Chatu Tech queda patent en una gran 
quantitat de patents i publicacions científiques. La innovació i 
l'aportació de talent jove són les nostres claus per mantenir
l'adaptació a un món tan canviant i sobresortir en el pla
internacional.

UN EQUIP AMB EXPERIÈNCIA I TALENT
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Manel Torrentallé

CEO

Ignasi Cairó, PhD

CTO



TRENCHIP
Localització, identificació i control d'actius
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Sistema integral per a la localització i el seguiment
d'actius subterranis

Trenchip és una solució integral que permet marcar punts concrets
en rases i canalitzacions subterrànies mitjançant sensors passius, 
localitzar-los posteriorment amb precisió, registrar tota la informació
relacionada i mantenir-la actualitzada i sempre disponible en el 
núvol.

Trenchip soluciona els problemes principals de la gestió d'actius
subterranis, que són principalment la fragmentació de la informació i 
la manca de seguretat en les actuacions. L'ús de sensors RFID facilita 
la localització precisa dels actius marcats i proporciona més seguretat
a l'hora de reobrir les rases, mentre que el registre i el processament
de dades en el núvol garanteix la traçabilitat de la informació sobre 
els actius marcats

Localització, identificació i control d'actius

El primer model llançat per Witeklab, TRENCHIP1, permet el marcatge
i identificació de rases i canalitzacions subterrànies de fins a 50cm de 
profunditat i està indicat especialment per a marcar canalitzacions de 
subministraments, sistemes de conducció d'aigües i qualsevol
instal·lació a poca profunditat.

Trenchip és un desenvolupament comercial basat en el projecte
Detecció i identificació de canonades i rases mitjançant
tecnologia RFID a la banda UHF (DETECT-TUBE), realitzat
conjuntament amb el Centre d'Investigació en Metamaterials per a la 
Innovació en Tecnologies Electrònica i de Comunicacions (CIMITEC ) 
de la Universitat Autònoma de Barcelona i que ha comptat amb el 
finançament de FEDER i el Ministeri de Ciència, Innovació i 
Universitats - Agència Estatal de Recerca.

TRENCHIP
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trenchip.com
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Característiques

SENSORS PASSIUS DE LLARGA DURADA
Los sensores RFID Trenchip no precisan alimentación y pueden durar 
hasta 25 años. Su diseño en forma de banda los hace además 
altamente resistentes.

INTEGRACIÓ AMB SIG
El programari de Trenchip està integrat amb un Sistema d'Informació
Geogràfica (SIG), que permet visualitzar tots els sensors actius i 
reconèixer traçats.

DADES ACCESSIBLES I ACTUALITZABLES
Les aplicacions mòbil i web permeten el registre i l'actualització de les 
dades, el que fa possible mantenir un històric dels actius.

INTEGRABLE A DEMANDA
Trenchip pot emmagatzemar les dades en el seu propi núvol, o bé
integrar-se sota demanda a la infraestructura de la companyia
gestora de les instal·lacions subterrànies.

Localització, identificació i control d'actius
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TRENCHIP
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trenchip.com
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Avantatges

Trenchip proporciona control total d'instal·lacions i canalitzacions
soterrades amb un sol sistema, durant tot el seu cicle de vida. La seva
aplicació evita obres innecessàries, facilita la gestió de la informació i 
redueix els costos de manteniment dels actius.

Els seus principals avantatges són:

▶ Excavació segura: redueix el risc d'accidents.

▶ Evita danys a altres instal·lacions.

▶ Escurça les afectacions de la via pública.

▶ Fàcil d'implementar. Corba d'aprenentatge molt curta.

▶ Alta eficiència en costos.

Localització, identificació i control d'actius

TRENCHIP
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_ Enllumenat

_ Telefonia

_ Fibra òptica

_ Xarxa elèctrica BT i MT

_ Gas Natural

APROPIAT PER A TOT TIPUS DE CANALITZACIONS

_ Aigua potable

_ Aigües residuals

_ Aigües pluvials

_ Sistemes de reg

_ Clavegueram

trenchip.com
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Solucions Trenchip per elements urbans, edificis i logística:

Localització, identificació i control d'actius

TRENCHIP
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trenchip.com

TRENCHIP WALL

Sistema de localització i informació d'instal·lacions entre murs per a tot tipus d'edificis, tant d'habitatges
com de serveis d'ús públic i privat. La seva funció és la identificació i detecció d'instal·lacions ocultes i 
l’emmagatzematge i actualització d'informació relacionada en el núvol.

TRENCHIP CITY

Sistema d'inventariat, control, identificació i localització d'actius públics ciutadans mitjançant xip passiu
de radiofreqüència (RF) de llarga durada.

TRENCHIP LOGISTICS

Sistema d'inventariat de control i identificació d'estocs basat en xip passiu de radiofreqüència (RF) de 
llarga durada.
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Infraestructures connectades i indústria 4.0 
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Monitoratge online de l’enduriment del formigó en 
temps real

Monsec® és una solució per al seguiment de l'enduriment del 
formigó en projectes de construcció, que registra paràmetres clau
a l'interior de l'encofrat de manera automatitzada i ofereix
informació precisa, en temps real, sobre la resistència i la maduresa
del formigó durant el procés d'enduriment.

En enviar les dades via internet i presentar-los a través d'una
aplicació web, Monsec® permet el control a distància del procés
d'enduriment d'un nombre il·limitat de projectes de construcció, 
facilitant l'avaluació de l'estat del formigó i oferint un suport fiable 
a la direcció de projectes en la presa de decisions per a les 
intervencions en l'encofrat, d'acord amb dades reals.

MONSEC
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Infraestructures connectades i indústria 4.0 mon-sec.com

WebApp Monsec®
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Implementació al lloc de construcción

El sistema Monsec® requereix la inserció de sensors sense fils al 
mallat abans del buidatge del formigó. Aquests s'encarreguen de 
mesurar paràmetres clau a l'interior de l'encofrat i enviar-los a la 
Monsec Station, instal·lada prèviament en el lloc de construcció. 
Les dades recollides per l'estació són processats en el núvol pel
programari avançat de Monsec®, que fa un càlcul precís de la 
resistència instantània del formigó Rc (MPa) a partir dels registres 
de temperatura i humitat relativa realitzats pels sensors.

La introducció i la configuració dels encofrats en el sistema es 
realitza amb l'aplicació mòbil Monsec®. Aquesta aplicació
permet parametritzar els intervals de mesurament dels sensors de 
manera independent i programar alarmes automàtiques en cas de 
desviament dels valors esperats.

MONSEC
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Infraestructures connectades i indústria 4.0 

Sensores Monsec® y Monsec® Station

App móvil Monsec®

mon-sec.com
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Monitorització a distancia

La informació de l'estat del formigó pot consultar-se en temps real i 
des de qualsevol lloc a través de l'aplicació web de Monsec®, que 
mostra les corbes de temperatura, humitat relativa, resistència i 
maduresa del formigó. També permet generar i descarregar informes 
en qualsevol moment del procés.

Quan es disposen varis sensors en un mateix encofrat, el programari
de Monsec® genera un diagrama tèrmic a partir dels valors registrats
per cada sensor, el que proporciona una imatge gràfica de l'estat de 
l'enduriment del formigó en diferents punts.

Infraestructures connectades i indústria 4.0 

MONSEC
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mon-sec.com
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Avantatges

▶ Sistema integrat i automatitzat. 

▶ Informacio ́precisa en temps real. 

▶ Nombre il·limitat d'encofrats. 

▶ Parametritzacio ́de l'interval de registre de dades per a cada 
sensor. 

▶ Permet programar alarmes via SMS. 

▶ Informacio ́en el núvol accessible 24/7. 

▶ Presa de decisions basada en dades reals. 

▶ Permet optimitzar terminis i costos. 

▶ Facilita la coordinació d'equips. 

▶ Fàcil i ràpid d'implementar. 

▶ Una solució assequible en relacio ́a les prestacions. 

Infraestructures connectades i indústria 4.0 

Per què Monsec®?

Amb Monsec® s'estalvia temps innecessari d'espera per al 
desencofrat i es redueix el risc de no conformitat en els assajos de 
compressió mitjançant provetes.

L'automatització de l'obtenció i el processat de dades suposa un 
estalvi en temps i recursos humans, alhora que l'accés remot a la 
informació permet agilitzar els processos i la presa de decisions.

MONSEC
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mon-sec.com

Monsec és una solució desenvolupada per Chatu Tech i 
Smart Engineering amb el suport del Centre per al 
Desenvolupament Tecnològic Industrial (CDTI).



CORROCHIP
Infraestructures connectades i indústria 4.0
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Control de la corrosió en estructures de formigó armat
en temps real

Corrochip permet monitoritzar de manera remota el progrés de la 
corrosió en estructures de formigó armat i conèixer l'estat de les 
estructures en temps real, per anticipar-se a situacions de 
deteriorament que puguin comprometre la integritat de l'estructura i 
poder dur a terme accions correctores.

Per què Corrochip?

La corrosió és un dels processos més preocupants pel que fa a la 
deterioració de l'acer embegut en estructures de formigó i també el 
que té una repercussió económica més gran. En tractar-se un procés
que es produeix de internament, quan es manifesta de manera visible 
en superfície el nivell de deteriorament sol ser ja molt sever.

Infraestructures connectades i indústria 4.0

La mesura precisa de la corrosió en formigó armat és essencial per 
analitzar l'aptitud al servei i la durabilitat de l'estructura. Detectant a 
temps la corrosió i actuant de manera proactiva s’allarga el temps de 
vida de l'estructura, es garanteix la seva seguretat i es redueixen
significativament els costos de manteniment.

Desenvolupat amb la Universitat Politècnica de València

Corrochip és el resultat del projecte d’I+D realitzat per l'Institut
Interuniversitari de Recerca de Reconeixement Molecular i 
Desenvolupament Tecnològic (IDM) i el Departament de 
Construccions Arquitectòniques de la Universitat Politècnica de 
València (UPV) per encàrrec de Witeklab, per al disseny d'un sensor 
de nova generació per a la detecció precoç de la corrosió en 
estructures de formigó armat.

CORROCHIP
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corrochip.com
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Característiques

El sistema Corrochip consta de sensors de mesura encastats amb les 
armadures de reforç, una estació interna Corrochip, que recull els
mesuraments realitzats pels sensors i una estació externa amb
alimentació autònoma, connectada al servidor de Corrochip al 
núvol.

El programari de servidor Corrochip permet la visualització dels
paràmetres físics mesurats i incorpora un sistema d'alarmes via
correu electrònic o SMS. El sistema és accessible mitjançant webapp
des de qualsevol dispositiu, la qual cosa facilita enormement
l'avaluació de la situació de l'estructura i la presa de decisions.

Els sensors Corrochip estan dissenyats per emprar-se tant en 
estructures preexistents com en projectes de nova construcció.

Infraestructures connectades i indústria 4.0

CORROCHIP
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corrochip.com
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PUBLICACIONS (I)
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PRODUCTE ARTÍCLE

Trenchip Upper Bounds on the Bandwidth of Electrically Small Single-Resonant UHF-RFID Tags
https://ieeexplore.ieee.org/document/8278149
Gerard Zamora  ; Simone Zuffanelli ; Pau Aguilà ; Ferran Paredes  ; Ferran Martín  ; Jordi Bonache

Trenchip A Compact Split-Ring Resonator Using Spiral Technique For UHF RFID Tag
https://ieeexplore.ieee.org/document/8364444
Mahdi Abdelkarim ; Gerard Zamora ; Ferran Paredes ; Jordi Bonache ; Ferran Martín ; Ali Gharsallah

Trenchip Analysis of the Split Ring Resonator (SRR) Antenna Applied to Passive UHF-RFID Tag Design
https://ieeexplore.ieee.org/document/7368877
Simone Zuffanelli ; Gerard Zamora ; Pau Aguilà ; Ferran Paredes ; Ferran Martín ; Jordi Bonache

Trenchip Broadband UHF-RFID Passive Tag Based on Split-Ring Resonator (SRR) and T-Match Network
https://ieeexplore.ieee.org/document/8276294
Gerard Zamora  ; Simone Zuffanelli ; Pau Aguilà ; Ferran Paredes  ; Ferran Martín  ; Jordi Bonache

Trenchip Bandwidth limitations of ultra high frequency–radio frequency identification tags
https://ieeexplore.ieee.org/document/6576950 
Gerard Zamora ; Ferran Paredes ; Francisco Javier Herraiz-Martínez ; Ferran Martín ; Jordi Bonache

Trenchip Interference Sources in Congested Environments and its Effects in UHF-RFID Systems: A Review
https://ieeexplore.ieee.org/document/8292886
Josep-Ignasi Cairó ; Jordi Bonache ; Ferran Paredes  ; Ferran Martín

https://ieeexplore.ieee.org/document/8278149
https://ieeexplore.ieee.org/document/8364444
https://ieeexplore.ieee.org/document/7368877
https://ieeexplore.ieee.org/document/8276294
https://ieeexplore.ieee.org/document/6576950
https://ieeexplore.ieee.org/document/8292886
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PRODUCTE ARTICLE

Corrochip Compact design of UHF RFID and NFC antennas for mobile phones
https://ieeexplore.ieee.org/document/7935593
Ferran Paredes ; Ignasi Cairó ; Simone Zuffanelli ; Gerard Zamora ; Jordi Bonache ; Ferran Martín

Corrochip Reconfigurable System for Wireless Power Transfer (WPT) and Near Field Communications (NFC)
https://ieeexplore.ieee.org/document/8290762
Josep Ignasi Cairó ; Jordi Bonache ; Ferran Paredes ; Ferran Martín

Corrochip NFC system optimization for simultaneous powering and communication with wireless sensors
https://ieeexplore.ieee.org/document/8874796
Josep Ignasi Cairó ; Jordi Bonache ; Ferran Paredes ; Ferran Martín

Monsec Variable Capacitive Antenna Loading for Embedded RFID Sensors
https://ieeexplore.ieee.org/document/8739840
Giselle González ; Lluis Jofre ; Jordi Romeu ; Ignasi Cairó

Monsec Debye Frequency-Extended Waveguide Permittivity Extraction for High Complex Permittivity Materials: Concrete Setting Process
Characterization
https://ieeexplore.ieee.org/document/8924780
Giselle González-López  ; Sebastián Blanch  ; Jordi Romeu ; Lluis Jofre

PUBLICACIONS (II)
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https://ieeexplore.ieee.org/document/7935593
https://ieeexplore.ieee.org/document/8290762
https://ieeexplore.ieee.org/document/8874796
https://ieeexplore.ieee.org/document/8739840
https://ieeexplore.ieee.org/document/8924780
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PRODUCTE PATENT

Trenchip Sistema de transmisión entre un medio de trabajo y un medio de destino con diferentes permitividades.
Monsec Número de sol·licitud: P202030087

Data de recepció: 04.02.2020
Oficina receptora: OEPM Madrid
Referència: P 2019/52622

Corrochip Sensor, red de sensores, método y programa informático para determinar la corrosión en una estructura de hormigón armado.
Número de sol·licitud: 201530614
Data de presentació: 06.05.2015
Data de concessió: 12.01.2016

PROPIETAT INTEL·LECTUAL
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Chatu Tech innova junto a:

▶ Universitat Autònoma de Barcelona – Centre d’Investigació en 
Metamaterials per a la Innovació en Tecnologies Electrònica i de 
Comunicacions (Cimitec).

▶ Universitat Politècnica de València – Institut Universitari
d’Investigació de Reconeixement Molecular i Desenvolupament
Tecnològic (IDM) – Departament de Construccions
Arquitectòniques.

▶ Smart Engineering.

▶ National Taiwan University of Science and Technology (NTUST).

▶ Leitat Technological Center.

▶ Universitat Politècnica de Catalunya BarcelonaTECH – Escola
Tècnica Superior d’Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona.

▶ Universitat Politècnica de Catalunya BarcelonaTECH – Escola
Tècnica Superior d’Enginyeria de Camins, Canals i Ports.

▶ Institute of Microelectronics of Barcelona IMB-CNM

COL·LABORADORS
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Chatu Tech, S.L.
C/Albinyana 109

08223, Terrassa
España

Tel. +34 646 037 246
info@chatu-tech.com

chatu-tech.com


