
Ultra kompakt ve kullanımı son derece kolay, 
endüstride önde gelen kablosuz sensörleri ve güçlü 
"Otomatik Filtre" özelliğini kullanan AQUASCAN 
620L dizüstü bilgisayar korelatörü.
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Çok kolay – bir bebek bile kaçakları
tespit edebilir
AQUASCAN 620L yazılımı, 
GUTERMANN'ın tamamen yenilenmiş 
Java tabanlı yazılım platformunu temel 
alır ve üst düzey korelatör modeli 
AQUASCAN TM2 ile aynı basit ve 
kullanımı kolay kullanıcı arabirimini 
sağlar.
Aynı özellikler, GUTERMANN'ın en son 
dizüstü bilgisayar korelasyon 
jenerasyonunu hem deneyimli 
operatörler hem de acemi yeni 
başlayanlar için çok etkili kılmaktadır.

Oldukça sofistike "Otomatik Filtre" 
otomatik olarak en ilgi çekici frekans 
bantlarını seçer ve vurgulanmış bir zirve 
oluşturmak için onları daha da büyütür. 
Olası kaçak gürültü kaynaklarını 
belirlemeye çalışmak için artık elle 
filtreleme yapmaya gerek yok. Kaçak 
varlığı hakkında daha fazla belirsizlik 
yok. AQUASCAN 620L hepsini sizin için 
yapar ve bir korelasyonda birden çok 
sızıntıyı bile tespit edebilirsiniz.

Küresele yayılmış kullanım 
ve kullanımda esneklik
Çok amaçlı dizüstü bilgisayar korelatörü 
AQUASCAN 620L,
Tüm işlemler ve tüm standart durumlar 
için seçtiğiniz korelatör olmaya aday. 
Standart AQUASCAN ivmeölçer sensör 
vericilerini kullanarak tüm malzemeler 
üzerinde güçlü ve doğru sonuçlar elde 
eder. İhtiyaç duyulması halinde, özellikle 
plastik borular ve daha büyük çaplarda, 
AQUASCAN 620L, GUTERMANN 
paslanmaz çelik hidrofon sensörleri ile 
bağlantılı olarak, daha iyi sonuçlar elde 
etmek için ilave duyarlılık için 
kullanılabilir.
İster hafif ve düşük maliyetli ultrabook  
ister tablet ister yüksek kaliteli sağlam 
dokunmatik bir bilgisayar tercih edin, 
isterseniz de  GUTERMANN tarafından 
temin edilebilen yazılım, Windows 
tabanlı bir bilgisayar kullanın, hepsinde 
sonuçları görüntüleme olanağı mevcut.

Hızlı ve güvenli kullanım için 
tamamen kablosuz
610 tek korelatör. Birleştirilmiş 
ivmeölçer algılayıcı-verici üniteleri, 
AQUASCAN dizüstü bilgisayarı 
bağlantısı ve dizüstü bilgisayar ile 
tamamen kablosuz olarak iletişim 
kurar ve operatörün, korelasyon 
çalışması sırasında kanalizasyon 
kapaklarını kapatmasına ve kabloların 
açılma riskini ortadan kaldırmasına 
olanak tanır. Çalışma sırasında 
ihtiyacınız olabilecek tek kablo, sensör-
vericiyi isteğe bağlı hidrofonlara 
bağlayan kablodur.

Bu özellik, daha uzun korelasyon 
çalışmasını büyük ölçüde kolaylaştırır. 
Aynı zamanda, AQUASCAN 620L'nin en 
sık kullanılan kamu hizmetleri ve 
müteahhitlik sağlık ve güvenlik 
yönetmelikleri ile Halka Açık Sokak İşleri 
Yasası'na da uyduğu anlamına gelir. Son 
olarak, çalışma takımınızın çok kompakt 
ve yalnızca birkaç öğeden oluştuğu 
anlamına gelir.

En güncel yazılımlardan
faydalanın
En yeni GUTERMANN dizüstü bilgisayar 
korelatör yazılımı,
Endüstrideki en gelişmiş korelasyon 
algoritmaları. Anılan "Otomatik Filtre" 
belirsizliğini ortadan kaldırır ve hızlı ve 
otomatik sonuçlar sağlar.
"Çentik Filtreleme" fonksiyonu, yüksek 
harmonikler de dahil olmak üzere, ses 
spektrumundaki elektrik şebeke 
seslerini ortadan kaldırır.
Temiz ve net korelasyon ekranı, 
tutarlılık analizini, çapraz spektrum 
analizi ve iki sensör spektrumunu 
gösterir; bunların hepsi, ekrandaki 
herhangi bir noktada kolayca açılıp 
kapatılabilir. Korelasyon dosyaları, bir 
üçüncü taraf veya GUTERMANN 
uzmanları tarafından korunması, 
sonraki analiz veya yeniden korelasyon 
için veya ikinci görüş için kaydedilebilir 
ve başka yerlere gönderimi sağlanabilir.
Gutermann ürünleri için her zamanki 
gibi, AQUASCAN 620L, ürün ömrü 
boyunca ücretsiz yazılım ve yazılım 
güncellemeleri sağlar.

Sistem Yapılandırması
1 Koleratör alıcısı (laptop bağlantısı) 

araç üssü anteni ile 
1 Bir çift stereo kulaklık
2 Verici   ivmeölçer sensörü  
12V Alıcı ve sensörler için 3 
konektör  

ile gelen araç şarj kablosu 
1 110-240V AC adaptör 
1 Kullanım klavuzu 
2 Yıl garanti

Aksesuar Seçenekleri
1 Dokunmatik ekran ve iki adet  

değiştirilebilir bataryalı üst düzey 
sağlamlaştırılmış Windows tablet

1 Düşük maliyetli önceden yapılandırılmış
 laptop

1 Bir çift paslanmaz çelik hidrofon 
1 Coleratör taşıma çantası

Teknik Özellikler

Kullanıllan tüm boru türleri; karışık materyal moduBoru Malzemesi 
Ses Hızı 
Filtreler 
Frekans Analizi 

Entegre ses hızı tablosu ve yerinde ses hızı kontrolü
Oto-filtre, manuel filtre, çentik filtre
Yüksek çözünürlüklü FFT, tutarlılık analizi ve çapraz spektrum analizi 

1-5000 Hz
Limitsiz, seçilebilir

Frekans Aralığı 
Zirve Baskısı 
Maximum Korelasyon         Her kolerasyonda limitsiz kayıt

Hafıza Bilgisayar Hafızası ile sınırlıdır; değişen parametrelerle kolerasyonun sağlama

Sensörler 

Çıkış 

Giriş 

Güç
Pil Şarj Edilebilirliği ,
Pil Ömrü  
Boyutlar 
Ağırlık 

 Entegre radyo vericisi ve manyetik sabitleme ile ultra kompakt yüksek hassasiyetli 
piezoseramik sensörler
Sensörlerden dizüstü bilgisayara ve dizüstü bilgisayardan PC'ye kablosuz iletim 

Pil şarjı ya da hidrofonları , yer mikrofonu ve el çubuğunu bağlamak için için sensörler üzerinde 
bulunan çok amaçlı soketler
Sensörler: Şarj edilebilir 3.7V Lithium-polimer pil (araç içi ya da dahili şarj edilme) 
Dahili ya da araç içi 
Sensörler: 8 saate kadar
Alıcı200x110x30 mm (7.8”x4.3”x1.2”), verici sensörler Ø62x158 mm (Ø2.4”x6.2”) 
Alıcı: 0.4 kg (0.9 lbs.); verici sensörler: 0.9 kg (2.0 lbs.)




