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Sızıntıya hızlı bir rota:
On kadar korelasyon sensörü ile MULTISCAN tek bir çalışma 
operasyonunda tüm sokakların son derece hassas akustik korelasyon 
ölçümlerine izin verir. Sensörler düşük arka plan gürültüsünde birkaç 
dakika veya gecede paralel bir ölçüm için programlanabilir. Korelasyon 
ölçümüyle birlikte otomatik olarak bir gürültü seviyesi ölçümü 
gerçekleştirilir ve bu da sızıntı yerine ek bir işaret verir. Sensörler bir 
radyo arabirimi aracılığıyla kolayca programlanabilir ve okunabilir. Radyo 
sensörlerinin paslanmaz çelik gövdesi korozyona karşı maksimum 
koruma sağlar.

Tam otomatik filtreleme:
Arka plan sesleri, MULTISCAN'in benzersiz "Otomatik Filtresi" ile filtrelenir 
ve zayıf sinyallerde bile açık korelasyon zirveleri olacak şekilde 
yükseltilen ayrı sızıntı frekansları oluşturur. Böylece olası en iyi 
korelasyon sonucu, operatörün filtre ayarlarını manuel olarak ayarlaması 
gerekmeden otomatik olarak elde edilir. Her sensör birbiriyle 
ilişkilendirildiğinden, plastik gibi zor boru malzemeleri için bile sızıntı 
tespitinde çok yüksek bir kesinlik seviyesi vardır. Ölçüm sonuçları 
birbirlerini karşılıklı olarak teyit eder ve ses hızını düzeltmek için 
kullanılabilir, böylece kaçak yeri daha da kolay bulunabilir.

Basit dokunmatik operasyon:
Yeni MULTISCAN App, Android akıllı telefonlarda ve tabletlerde sezgisel 
dokunmatik ekran kullanımı için tasarlandı. Çalışırken, sensörlerin seri 
numaraları, akıllı telefonların veya tabletin kamerasıyla taranabilir, böylece 
sonuçlar daha sonra ekranda görüntülenebilir.
GPS tabanlı bir haritada net bir şekilde. Borular "Boru Sihirbazı" ile kolayca 
eşleştirilebilir, böylece tüm korelasyonlar harita üzerindeki doğru GPS 
konumlarında doğru şekilde görüntülenebilir. Buna ek olarak, her sensör 
için "Sızıntı Skoru" hesaplanır; bu, sensörün yakınında sızıntının olup 
olmadığını ve haritadaki sensörün rengini belirleme ihtimalini verir. Harita, 
çok iyi bir yakınlaştırma olanağı sunuyor ve görüntü alarak kaydedebiliyor, 
böylece internet bağlantısı olmadan bile kullanılabilir.

Ölçüm sonuçlarının dahili 
depolamanması ve analizi:
MULTISCAN'ın ölçüm sonuçları direkt olarak tablet veya akıllı telefonda 
analiz edilebilir, ayrıca MULTISCAN Pro versiyonunda merkezi 
Gutermann Cloud Server'a da yüklenebilir. Bu, uygun bir web tarayıcı 
arayüzü, daha fazla analiz ve raporlama fonksiyonları ve otomatik veri 
yedekleme imkanı sunar.

MULTISCAN sensörlerin 
teknik özellikleri:
• Kaplama:Paslanmaz Çelik
• Giriş koruması: IP68
• Çalışma Sıcaklığı: -30˚C - +70 ˚C

aralığı
• Boyutlar: 10 cm x 4 cm
• Ağırlık: 460 gram
• Veri aktarımı: tescilli radyo ve

Bluetooth

Yazılım:
•    Android OS: minimum versiyon 4.2.2
•  MULTISCAN App Google Playstore'dan

ücretsiz olarak indirilebilir

Sistem Ekipmanları:
•  3 -10 MULTISCAN sensör
• 1 İletişim bağlantısı
• USB şarj kablosu

(MULTISCAN Pro sürümü
şarj cihazı ile)

• 1 Kullanım klavuzu
• 2 Yıl garanti

Aksesuar Seçenekleri:
• 10'a kadar sensör ve aksesuar

için 1 adet sert taşıma çantası




