
                 

 

        Aclara Star® Zonescan Kaçak Tespit Sistemi  

     

 

STAR® ZoneScan sistem su kayıp- kaçak sızıntı aramada, ana kaçakları tespit etmede oldukça güçlü ve verimli bir 

üründür. GUTERMANN International ve iki yönlü sabit ağ AMI teknolojisi ile kaçak algılama teknolojisinin gücünü 

birleştirmiştir. Su boru hattı ağı boyunca (entegre manyetik tabanı vasıtasıyla vanalara bağlı) düzenli aralıklarla 

konuşlandırılmış GUTERMANN kaçak istihbarat birimlerini izleyip, boru ağı içinde gürültü özelliklerini analiz edip, 

bir sızıntının varlığı ve konumunu en doğru şekilde tespit edebilirsiniz. AYKOME olarak bütün ürünlerimizde olduğu 

gibi bu ürünümüz içinde her türlü desteği sağlamaktayız. 

 

STAR® ZoneScan sistemi de dahil olmak üzere STAR® ZoneScan Ağ AMI sistemi, son özelliklerinden yararlanarak 

akustik veri alıp, bütün verileri toplayıp otomatik analiz yapabilirsiniz. 

 

Programın baş uç noktalar ve son uç noktaları arasında iki yönlü iletişimi vardır. 

 

Zaman senkronize ses kayıtları başlatılması ve GUTERMANN web-tabanlı veri korelasyon yazılımı bir ara yüze 

sahiptir. 

 

Sonuç asgari insan emeği ile kritik su dağıtım sistem bilgisi sağlayan bir sistemdir. Birimler oluşturulduktan sonra, 

çalışma parametrelerini seçerek program sonuçlarını ofisinizde analiz edebilirsiniz. Hiçbir manuel veya drive-by 

veri toplama gerekli değildir. STAR® ZoneScan ilave olarak müşterilerine STAR® ZoneScan Ağ AMI sistemi ile sızıntı 

tespiti ölçmek ve sistem su kayıplarını azaltmak için güçlü bir araç verir. STAR® ZoneScan Ağ AMI sistem araçları, 

su kaybı brüt tahmin almak için toplam su tüketimi ile karşılaştırma yapmaya izin verir. STAR® ZoneScan birimleri 

daha sonra su kayıp-kaçak varlığı ve sızıntı özel konumunu belirlemek için boru hattı ağının hedeflenen alanlarına 



                 

 

dağıtılabilir. Tespit edilen su kayıp kaçak ve sızıntı noktalarına onarım ekipleri güvenle sevk edilebilir. 

 

ÖZELLİKLER 

 

-Doğru sonuçlar: İlişkili, zaman senkronize ses kayıtları ile kesin kaçak yerleri belirleyin. 

 

-Eller-off operasyon: En az oporotör desteği ile otomatik ve maksimum veri toplama gerçekleştirin. 

 

-Katma değer: İki yönlü STAR® ZoneScan Ağ AMI sistemlerine kolayca kaçak tespiti ekleyin. 

 

-Kurulum esnekliği: Kalıcı veya "asansör ve shift" dağıtım uygulanması ile kurulum esnekliği sağlar. 

 

-Zorlu koşullar için tasarlandı: Çevre mühürlü MTU ürünün su veya kar gibi nedenlerle zarar görmesini engeller. 

 

-Malzeme uyumluluğu: Metal, beton ve metal olmayan türleri de dahil olmak üzere bir dizi yapılmış borular 

üzerinde çalışır. 

 

 

 

SİSTEM YAPILANDIRMA 

 

-Ağ Türü: 2 way 1 YILDIZ Ağı 

 

-Alma / İletim frekansı: 450-470 MHz, FCC lisanslı 

 

-Anten: Dahili 

 

-Kablo uzunluğu: Su geçirmez konnektörü ile altı metre 

 

-Genlik ölçüm süresi: İki saat (varsayılan) 

 

-Korelasyon kayıt süresi: Bir 12 saniyelik kayıt (varsayılan) 

 

-Veri iletimi: Bir kez günde 

 

-MTU pil ömrü: Beş yıl 

 

-Fiziksel boyutlar: MTU çapı 5-1 / 8 "; Kapak çapı 7-1 / 4" 

 

-Çalışma sıcaklık aralığı : -30 ° C ile + 70 ° C 

 



                 

 

-Çalışma nemi: % 0-100 yoğunlaştırma 

 

-İletim gücü: 0,25 W 

 

-Onaylar: FCC bölüm 90 

 

-STAR ZoneScan yazılım modülü ile Aclara DCU IIJ / KKK v7.3.4 veya üstü: Ağ uyumluluğu 

 

-El ara yüzü: Windows Mobile 

 

Ekipman ve Aksesuarlar 

 

-Su geçirmez bağlantı kablosu ile GUTERMANN modeli 820 akustik kayıt cihazları 

 

-Aclara Genelgesi, 7-1 / 4 "çap metalik olmayan kapaklar 

 

- STAR® ZoneScan yazılım modülü 

 

-GUTERMANN yazılım lisansı 

 


