PipeMic – Soluția perfectă pentru localizarea

traseului conductelor și a pierderilor de apă
Vestra împreună cu Sainte - Lizaigne vă propune un echipament complet care reprezintă o soluție
foarte simplă pentru localizarea pierderilor de apă pe conductele din plastic. Acest produs are funcție
dublă, astfel, localizează pierderile de apă și localizează conductele. Printre beneficiile pe care le are
acest echipament putem enumera: ascultare directă (nicio interferență cu zgomotele ambientale); o
sondă detectabilă pentru un plus de acuratețe; utilizare simplă și rapidă; căutare pe distanță lungă și
diametre mari.
Branșamentele abonaților sunt adesea conectate folosind țevi din plastic, ceea ce face dificilă
detectarea pierderilor. Acest lucru exclude utilizarea procedurilor standard de corelare. În plus, locația
exactă a țevilor este deseori puțin cunoscută și acest lucru poate genera lucrări scumpe de
săpături/asfaltare pentru remedierea pierderilor de apă.
Vestra propune un echipament acustic care face posibilă localizarea exactă a pierderilor pe rețeaua de
apă a abonatului. Sonda poate fi introdusă ușor în țevi cu o presiune ridicată (până la 16 bari) iar apoi,
se poate determina destul de rapid lungimea și poziția exactă a cablului introdus în conductă și, astfel,
să se descopere punctul de pierdere exact.
Semnalele acustice sunt transmise către căști și geofon prin Bluetooth. Nivelul de zgomot poate fi
apoi retransmis și afișat pe orice geofon din seria Aqua-M (aversiunea 70 la 300).
Avantaje:
• Locația exactă a pierderilor
• Nu interferează cu zgomotul ambiental
• Indică lungimea până la punctul de pierdere
• Rezultate rapide de măsurare
• Ușor de utilizat
• Transfer de date prin Bluetooth (căști și geofon)
• Rezervor de dezinfectant integrat
Accesorii standard:
• Tambur din aluminiu
• Fibră de sticlă
• Cap cu senzor flexibil
• Rezervor dezinfectant rezistent la presiune
• Indicator metric distanță
• Transmițător Bluetooth
• Căști cu Bluetooth
• Instrucțiuni de utilizare

