
Uzun mesafeli geniş çaplı borular üzerinde 
sızıntı bulmak için özel olarak tasarlanmış 
güçlü, yüksek kaliteli dokunmatik ekran 
korelatör akıllı ve kullanıcı dostu 
AQUASCAN TM2.
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Zorlu koşullar için
dizayn edildi ve geliştirildi
Daha yüksek işlem hızı, geliştirilmiş 
sinyal işleme teknolojisi, artan 
hassasiyet ve sınırsız korelasyon 
imkanı ile bu korelatör, düşük 
frekanslarda bile sessiz sızıntı 
gürültüsünü tespit edebilir ve bu 
nedenle en zorlu koşullarda bile 
sızıntıları hassas bir şekilde 
saptayabilir, özellikle büyük çaplı 
borular (gövde Şebeke), metalik 
olmayan borular ve daha önce 
olduğundan daha uzun mesafelerde.
Güçlü radyo iletim sistemi ve anten 
standları kullanma seçeneği ile 
AQUASCAN TM2, 1 km veya daha 
fazla mesafedeki sızıntıları 
ilişkilendirebilir. Gerekirse hidrofonlar 
bir hidranta bağlanabilir veya boruya 
dokunabilir ve ek ses girişi 
sağlayabilir.
Paslanmaz çelik gövde, bazen 
korozif maddeler içeren çukurda 
saatler veya günlerce 
bırakıldığında verici sensörler 
için maksimum koruma sağlar.

Gece çalışması, darbelere karşı 
dayanıklı lastik dolgu ve renkli 
dokunmatik ekran için aydınlatmalı 
düğmelere sahip sağlamlaştırılmış 
Windows tablet PC, seti tamamlar.

Yeni, geliştirilmiş 
algoritma ve fonksiyonlar
AQUASCAN TM2, günümüzde 
piyasadaki en güçlü korelatör haline 
getiren, bir dizi yeni ve geliştirilmiş 
işlevle tamamen yenilenmiş bir 
yazılım paketine sahiptir.

Etkinleştirildiğinde, "Otomatik Filtre", 
sırayla en alakalı frekansları 
otomatik olarak seçer
Zayıf sinyaller için bile, vurgulanmış 
bir korelasyon zirvesi oluşturur.

"Spot Filtre", yangın kaçağından 
şüphelenilen boru alanını operatöre 
tıklatmak için yeni ve eşsiz bir 
özelliktir ve korelatör, bu alanın 
gürültü profili üzerine 
odaklanmaktadır.

"Çentik Filtreleme" fonksiyonu, 
yüksek harmonikler de dahil olmak 
üzere, ses spektrumundaki elektrik 
şebeke seslerini ortadan kaldırır.
Operatör her iki sensöre stereo veya 
ayrı ayrı her bir sensöre bir kulaklık 
takarak dinleyebilir. Ayrıca, yeni 
"Filtrelenmiş Dinleme" özelliği 
seçilen filtrelerin uygulandığı sızıntı 
ses dosyasını dinlemenizi sağlar. 
Bu, çevre gürültüsünü (yol trafiği 
veya elektrik parazitleri gibi) 
bastırmak için idealdir.

Uygun maliyetli ve oldukça
kullanıcı dostu
Diğer gövde ana sızıntı denetim 
yöntemlerinin aksine, AQUASCAN 
TM2 ile çalışmak, invaziv olmayan ve 
tahribatsızdır. Kurulum, paslanmaz 
çelik ivmeölçer sensörlerinin 
manyetik bağlantısıyla ve radyo 
iletişimi ile kolaylaşır; operatörün, 
gece boyunca daha uzun gün 
korelasyon veya korelasyon için 
kanalizasyon kapaklarını 
kapatmasına ve kablolarda açma 
olmasını önlemesine olanak tanır. 
İlave masraf yok: Boru hatları 
döşeme ve delme erişim kanalları, 
kaybolan veya sıkışmış serbest 
dolaşım sensörleri (örneğin, "Mermi" 
veya "Top") içeren pahalı boru hattı 
teftişleri, diğerleri ile olabileceği gibi 
su kontaminasyonu riski ortadan 
kalkar.
AQUASCAN TM2 ile işlem son derece 
basittir. Bir ana ekran, geniş 
dokunmatik ekran düğmeleri 
aracılığıyla sezgisel programlama ve 
markanın yeni Otomatik Filtreleme 
fonksiyonu yardımıyla, bir araba 
navigasyon sistemi kullanmak kadar 
kolay. Gövde şebekelerinde, veya 
herhangi bir boruda sızıntı bulma 
imkânı sunuyor. AQUASCAN TM2, 
kaçak konumu bulma becerisine sahip 
olmayan ya da hiç çalıştırmayan 
operatörler için de uygun bir cihazdır.

TM2 uzmanları için artırılmış 
kolaylık
Otomatik Filtre, Spot Filtre ve 
Filtrelenmiş Dinleme ile daha gelişmiş 
korelasyon algoritmalarının yanı sıra, 
AQUASCAN TM2
başarılı diğer modellerine kıyasla 
birkaç yeni özellik ve iyileştirmeye 
sahiptir.

Örneğin,% 40 daha yüksek bir sinyal / 
gürültü oranı, daha sessiz sızıntılara 
neden olur. Veya otomatik çoklu 
frekans bant korelasyonu, 
kullanıcının aynı boru kesiminde çok 
sayıda sızıntıyı kolayca algılamasını 
sağlar. Veya, "Zenginleştirilmiş Dalga" 
dosyalarını çalabilen özel 
"Zenginleştirilmiş Dalga dosyaları" 
Gerçek ses dosyalarını herhangi bir 
Windows tabanlı bilgisayarda 
kullanabilir, böylece bu dosyalar, e-
posta ile paylaşılabilir ve Ikinci görüş 
için Gutermann uzmanları tarafından 
incelemeye bile sunulabilir.

Gutermann ürünleri için her zamanki 
gibi, AQUASCAN TM2 için de 
ürünün ömrü boyunca ücretsiz 
yazılım ve yazılım güncellemeleri 
sağlar.

Sistem Konfigürasyonu
1 Korelatör alıcısı(araç üstü 
     anteni ile) 
1 Bir çift kulaklık
1 Bir çift hidrofon ve bağlantı  

kablosu, Antenli verici 
sensör, anten uzatma kablosu 
ve tezgahı.

1 Sağlamlaştırılmış Windows tablet 
1 Alıcı ve sensörler için 3 adet  

konektör ile gelen 12V araç şarj 
aparatı

1 110-240V AC adaptör
2 Değiştirilebilir PC pilleri 
1 Korelatör taşıma çantası
1 Kullanma klavuzu
2 Yıl garanti

Teknik Özellikler
Bilinen tüm boru malzemeleri; karışık malzeme moduBoru Malzemesi 

Ses Hızı 
Filtreler 
Frekans Analizi 

Ses hızı tablası ve yerinde hız kontrolü
Otomatik filtre, nokta filtresi, manuel filtre, çentik filtresi
Yüksek çözünürlüklü FFT, tutarlılık analizi ve çapraz spektrum analizi 

Frekans Aralığı                     1-5000 Hz
Zirve Baskısı L imitsiz, kullanıcıya bağlı
Maximum Korelasyon        Her korelasyonda limitsiz kayıt
Hafıza L imitsiz (cihaz hafızasına bağlı) değişen veriler için korelasyon verilerini 

Sensörler
tekrar işleme
 Yüksek hassasiyetli paslanmaz çelik piezo-seramik sensörler(radio vericisi, manyetik 
düzenleme ve 3dB toplayıcı anten ile)
PC'ye veri transferi için Bluetooth. Pilleri şarj etmek için çok amaçlı soket 
Hidrofonları şarj etmek ve bağlamak için sensörlere çok amaçlı soket
Sensörler: Şarj Edilebilir 3.7V Lityum-polimer pil (araç içi veya dahili şarj)
Sensörler: 8 saate kadar

Çıkış 
Giriş 
Güç 
Pil Ömrü 
Boyutlar 
Ağırlık 

Alıcı: 200x110x30 mm (7.8”x4.3”x1.2”), Verici sensörler: Ø61x128 mm (Ø2.4”x5”) 
Alıcı: 0.4 kg (0.9 lbs.); Verici sensörler:  1.55 kg (3.4 lbs.)




