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�  ��������  �Издирване на тръби/Локализиране на течове

локализиране на течове с максимална прецизност
локализиране на тръби включително крайна точка
няма смущения от  околния шум
трансфер на данни чрез  Bluetooth
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Акустичните сигнали се предават чрез  bluetooth до слушалките и
 до геофона съответно. След това нивото на получения звук   се 
извежда акустично и оптично на някои серии геофон Aqua M 
(70-300).  

Обхват на използване

Разширение на обхвата на доставката
Куфар за аксесоари с:

Bluetooth донгъл
Bluetooth говорител

Технически спесификации

 

                                                                                            

Стандартен обхват на доставката:

с  ���������
слушалки

Разширение на обхвата на 
доставката:

куфар  за  аксесоари  със 
съдържание

���������� донгъл за ������� ��5��!2
серии

водо- и шоково устойчив Bluetooth
говорител

Спесификациите са обект на промяна

В  домовете  водопроводните  връзки  обикновенно  са 
направени от пластмаса.
Пластмасовите  водопроводни  тръби  изявяват 
неадекватно,породения от течовете шум.
Това  представлява  проблем  за  обичайните  корелационни 
процедури  .  В  допълнение  точния  план  на  тръбите  често  е 
известен бегло, което често води до неправилни изкопи.

 налягане(до  16  bar).Като дължината и  точната  позиция  на  
вмъкнатите стъклени влакна могат  да определят мястото на 
теча,могат да го определят с голяма прецизност.

Стандартен обхват на доставката

 Чрез  акустичния  пиг  разработен  от  F.A.S.T.  пукнатините в 
домашните връзки /тръби
могат  да  се  локализират  лесно  с  помоща  на  специален 
шлюз,който позволява сондата да се вмъкне в тръбата с високо

Два процеса: локализиране на тръбата и откриване на течове
Откриване на течове с голяма прецизност
Няма намеса от заобикалящите шумове
Индикация за приложената дължина на пръта
Бързи резултати от измерването
Лесен за опериране
Трансфер на данни до геофон/слушалки чрез Bluetooth
Интегриран резервоар за дезинфектант 

 Механичен брояч за дължина
Bluetooth предавател
Bluetooth слушалки
Ръководство за употреба

Алуминиева макара с рамка
Стъклени влакна
Гъвкава глава на сензор
Шлюз за налягане с интегриран резервоар за дезинфектант

Дезинфектант аерозол-и презаредима ботилка
Защитни ръкавици
GEKA съединители, 1” IT and 1” AT
Резервна батерия
Захранващ  адаптер
USB кабел за зареждане
Част от маркуч

конструкция                            алуминиева отливка/стъклени влакна
размери                                  570x400x160 мм
диаметър                               стъклени влакна 4,5 мм
                                                измервателна глава 12 м
тегло                                       7 кг
тръбен стопор                       16 bar
температурен обхват             0°C to 50°C
клас на безопасност              IP 66/IP 68
дълбочина на локализиране  до 3,5 м                                                 


