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LOCATOR -EV
Ultrasonik Hava Kaçağı Dedektörü
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
LOCATOR-EV hafif ve kullanımı kolay bir
üründür. Güvenilir ve hassas tarama kapasitesi
ile verimli bir hava kaçağı dedektörüdür.
Hava kaçağı türbülansı ya da sürtünmesi,
yüksek frekanslı ultrasonik dalgalar yaratır.
Normalde 20kHz’den daha yüksek bir frekansa
sahip olan bu dalgalar, genellikle insan
kulağının duyabileceği ses aralığının dışında
kalır.
Ultrasonik dalgalar havada yol alabilir ve son
derece yönlüdürler. Bu “yönlü”olma özelliği
LOCATOR-EV’in ultrasonik sesi, diğer dış
fabrika seslerinden izole etmesini sağlar.
LOCATOR-EV, tüm sıkıştırılmış hava
sistemlerinin önleyici bakımında, arıza
tespitinde, kalite kontrolünde ve diyagnostik
veri toplamasında çok faydalıdır.

TİCARİ FAYDALAR
BENEFITS
*
*
*
*
*
*

Rekabetçi fiyat sayesinde hızlı geri ödeme.
Ultrasonik hava kaçağı taramasının sağlayacağı para tasarrufu.
LOCATOR-EV kullanılırken üretimin durmasına gerek yoktur.
Tam otomatiktir – bakım gerektirmez.
Özel markalama mümkündür.
Hafiftir.

TEKNİK AVANTAJLAR
ADVANTAGES
*
*
*
*
*
*

Koruyucu çanta içinde, kulaklık ve kauçuk odaklama probları ile birlikte komple bir set
halinde teslim edilir.
Hafiftir ve kullanımı kolaydır.
Kaçaklar uzaktan (10 metreye kadar) tespit edilebilir.
Fabrika çalışırken bile, kaçakların yerini bulmakta son derece etkilidir.
Fabrikanın her yerinde kaçakların yerini kısa zamanda tespit edebilir.
Profesyonel kulaklık sete dahildir.
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Ürün Tipi
Devre
Frekans cevabı
Gösterge
Güç
Kulaklık
Cevap süresi
Çalışma ortamı sıcaklığı
Bağıl nem
Ağırlık

Portatif ABS ultrasonik işlemci
SMT/Transistörlü hibrit heterodin alıcı
36.000 – 44.000 Hz.
10 segmentli kaçak göstergesi olan LED çubuğu
9 volt alkalin pil (içinde)
Gürültü yalıtımlı tip: Mono bağlı çift taraflı kulaklık
Empedans: 16 ohm. 23 dB’in üzerinde gürültü azaltımı.
300 milisaniye
10 – 60°C. (50 – 140° F)
%10 – 95
0,25 kg
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Kendi çantasında, gerekli
tüm aksesuarları ile
birlikte tedarik edilir.

Görsel kaçak göstergesi

Sesli kaçak teyidi

Burada sunulan bilginin kesin ve güvenilir olduğu düşünülmektedir. Bununla birlikte, kullanılmasına dair ya da kullanılmasından, patent veya başkalarının haklarının
ihlalinden doğabilecek herhangi bir sorumluluk kabul edilmeyecektir. Ayrıca Ikon, bilgiyi herhangi bir uyarıda bulunmaksızın ve herhangi bir yükümlülük altına girmeksizin
değiştirebilir.
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