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Мултифункционален Корелатор

преносим
корелатор�геофон�прослушващ
 апарат в една компактна 
система
лесно управляем
здрав алуминиев корпус

предавател 500mw 
(с официално одобрение)
директно зареждане през 
запалка в автомобил (не се 
изисква адаптер)
възможност за включване на 
слушалки на централния блок 
и измерв. кутии
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Гео�Корелатор �����������
Мултифункционалната система F.A.S.T.- LOKAL 300 се използва за 
откриване на течове (корелация и геофон) във водоснабдителната мрежа и 
за откриване на тръбопроводи. Лесната манипулация с апарата позволява 
дори и неопитни оператори да откриват успешно течове. Средата, която е 
под налягане в тръбата генерира звукове на мястото на теча. Този звук се 
разпространява в двете посоки на тръбата и се улавя от високо 
чувствителни сензори, които са монтирани на достъпни места, като 
хидранти, клапи и др. Усиленият сигнал е радио предаден до централния 
блок, а кохерентните и корелационните функции са изчислени и изложени 
на LCD.    

Тест прътът е проектиран от F.A.S.T. GmbH и се 
отличава с извънаредно висока чувствителност. 
Той е проектиран да открива дори течове, 
възникнали преди минути. Тъй като дължината 
на тест  пръта е регулируема, той е много подходящ 
за прослушване на водомери и систематична проверка на части от 
тръбопроводи. Когато тест пръта открие течове или когато резултата от 
корелацията трябва да бъде двойно проверен, може да се приложи 
интегрираният геофон. Филтрите се настройват автоматично или ръчно, в 
зависимост от типа шум на теча. Вградената памет за данни позволява 
сравнение на откритите шумове, което подпомага процесът за прецизно 
локализиране на теча.    

Техническа спецификация

"ест прът и Геофон

Принцип на измерване

Централен блок
резолюция                    0.2 м
AFS функция                 автоматично търсене 
                                             за честоти
капацитет на паметта         20 корелации
филтри: високочестотен/
нискочестотен             15 стъпки всеки
Време за работа/ 
зареждане                            около 14 ч./ 3 ч. 
графики                             240 х 64 точки
интерфейс            RS 232, 
                                             п ринтер интерфейс
връзки                             сензор/хидрофон/
                                             а нтена/слушалки
температурен обхват         -20°С до +60°С  
размери                              250 х 150 х 105 см.
тегло                             2 ,5 кг

Сензори 
F.A.S.T. стандарт   пиезокерамичен
чувствителност       > 1.000 р/Сg
закрепване              постоянен 
                                 магнит
работна темп.          -20°С до +60°С

Измервателни кутии
дисплей                 графичен/цифров
изложени данни текущо ниво/мин. ниво/
                               капацитет батерия
радио честота 433 Mz
предав. мощност 500 mw (одобрена)
осветяване автоматично
време за работа/ 
зареждане около 9 ч./ 3 ч.
размери                 225 х 165 х 100 мм
тегло                 2,9 кг

Спецификациите са обект на промяна

Корелатор
• кохерентен дисплей
• 123 функция �автоматично търсене
 на филтри �
• измерване на участъци с различен 
материал на тръбата
• висока точност на измерване на 
пластмасови тръби 
• директно отпечатване на 
резултатите от измерване; не се 
изисква РС
• актуализация на софтуера с RS232

Геофон
• функции 8 търсене на тръби и 
спукани тръби
• изложени данни 8 текуща/ 
минимална� средна стойност
• функция 8 автоматична настройка 
на чувствителността
• автоматично съхранение на 
данни


