
                 

 

              

Korelatör kaydedicileri kullanarak kaçakları bölgesel olarak bul ve tanımla, 

kaydedicileri ve kaçakları akıllı telefon veya tablette görüntüle, kayıtlı 

verileri Zonescan.net’e yükle. 

 

GUTERMANN mobil ve sabit uygulamalar arasında köprü olan bu akustik 

kayıp kaçak tespitinde sınırları zorluyor. Benzersiz modüler yapısı ile 

Zonescan hizmetinizde. 

 



                 

 

 

Zonescan 820’nin küresel başarı öyküsü  

ZONESCAN kaydedici 2001 yılında başlatılan dünyanın ilk ilişkilendirici kaydedicisi oldu ve on binlerce kez satıldı. O 

zamandan beri mükemmellik için yeniden tasarlandı: Bu, daha küçük daha hassas ve daha sağlam hale geldi. İç 

kısmında hiçbir kablo olmadan ve endüstriyel minyatür derecesi eşsizdir. 

Zonescan 820 kaydedici özel bir radyo modülü ile piyasadaki tek kaydedicidir. Ev içi olarak tasarlanmış fakat dış 

mekan kullanımı çok yüksek gereklerini yerine getirir. GUTERMANN da donanım arızaları için sıfır tolerans 

politikası izlenir, kaydediciler IP68 korumalıdır. 

ZONESCAN ailesi tamamen modülerdir. 

ZONESCAN 820 kaydediciyi istediğiniz yerde  Shift-by sürücü ya da sabit bir ağ (uzaktan erişim) modunda 

bulabilirsiniz ama sadece şimdiye kadar tüm amaçlar için kullanılabilecek kaydedici bir tür satın alın. Bu, yol 

boyunca çalışma modunu değiştirmenize ya da gelecekte koleksiyonunuza daha fazla  kaydediciler eklemenize 

olanak tanır. 

Iki yönlü telsiz bağlantısı tamamen son teknolojidir. Güncel olması için sırayla herhangi bir zamanda yükseltmenize 

yardım için bize izin verin. 

Yepyeni zonescan akıllı yönetim ağı içerisinde ki bilgileri zonescan net ten ‘bulut’ içerisine çıkarmanızı sağlar. 

Korelasyon sayesinde 30 kat daha hassas 

GUTERMANN 2001 yılında kaydedici ilişkilendiricisini icat etti. Bugün saf gürültü günlüğü yanlış pozitif (yanlış 

alarm) ve yanlış negatif (tanımlanamayan kaçaklar) ürettiğini biliyoruz. Yoğun şehirlerde gürültü seviyesi 

kaydedicisini etkisiz hale getiren çok fazla gürültü ve elektrik girişimi var. 

ZONESCAN 820 kaydedici etrafında ki çevre sesleri filtreler (ilişki sayesinde) (gelişmiş spektrum analizi yapar) 

boru,elektrik ve mekanik sesler ve gerçek kaçakları tespit edebilirsiniz. 

Korelasyon başka önemli yararı ise; otomatik olarak ve doğru tespit ile sızıntının yerini belirlemedir. Senin boru 

verilerini iç içe geçirerek, kaçak boru harita üzerinde doğru noktaya alınacaktır. 

 

 



                 

 

 

ZONESCAN Dünya genelinde bilinen bir kaydedicidir. 

Zonescan 820 kaydedicisi Avrupanın büyük çoğunluğu için ses sızıntı kaydedicisi haline gelmiştir. Asya ve ABD 

teknoloji şirketleri sızıntı belirlenmesinde çözüm sağlamayı amaçlamaktadır. Hepsi zonescan ailesi ürünleriyle 

kendi çözümlerini birleştirmeyi seçmişlerdir. 

Zonescan ürün ailesi herhangi diğer bir kaydediciden daha fazla radyo frekansta mevcuttur: 

Ortadoğu ve Avrupada sabit 868 mhz frekans, Avustralya ve İsrailde 916 mhz frekans, Japonyada 925 mhz frekans 

yada Kuzey Afkikadaki frekans belirleme merkezi ile 915 mhz. 

 

 

 

İLERİ VE GERİ MODU 

‘’İLERİ VE GERİ’’ terimi ilk GUTERMANN mühendisleri tarafından ortaya konulmuştur, kısıtlanmış alanlarda 

periyodik sızıntı araştırmalarının gerçekleştirilmeside A alanından B alanına kaydedicilerin aktarılması üzerine ilgili 

analizler için bilgi toplamak amacıyla bu yöntem kullanılmaktadır. 

Bugüne kadar, yeni sızıntılar için boru şebekelerinin tüm alanlarını periyodik olarak kontrol etmek için sızıntı 

ekiplerine atamayı düşünen yardımcı tesisler için popüler bir yöntemdir.  

İleri ve geri modunda, toplanan bilgiyi yüklemek ve görmek amacıyla bir geceliğine onları yaymadan ve sonraki 

gün toplamadan önce operatör kaydedicileri programlamaktadır.  

SÜRÜCÜ MODU  

Sürücü modunda kaydediciler boru şebekesinde belirlenen yerlerinde kalıcı olarak yer almaktadırlar. Tesisin 

gizliliğinde periyodik aralıklarda operatör kaydedicinin yeri ile sürülmetedir ve Zonescan Commlink otomatik 

olarak kaydedilen bilgiyi almaktadır. 30 güne kadar kaydetme sağlanmaktadır. Sürücü modu, belirli alanları 

araştırma sıklığını en aza indirgemek isteyen ve bu sebeple herhangi bir sızıntı azaltmayı düşüren tesisler 

tarafından tercih edilmektedir. Belirli sızıntı durumlarını analiz etmek için her kaydedici için tarihsel bilgi üzerinde 

çizme seçeneğini tercih etmektedirler. 



                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AKILLI OPERATÖRLER İÇİN ZONESCAN 

SMART 

Bildiğiniz gibi devrimsel mobil sızıntı tespit 

cihazıdır. 

Java tabanlı ve tüm Android bazlı akıllı 

telefonlar ve tabletler ve mobil ses giriş 

sistemi için en gelişmiş ve kullanıcı dostu 

işletim sistemidir. İlgili oto filtre büyük 

ölçüde sızıntı isabet hızını 

geliştirmektedir.  

Tüm ilgili bilgiler(giriş durumları, sızıntı 

durumlar, alınan veri yolu bilgileri) ve 

mevcut durumunuz Zonescan’dan 

bildiğiniz gibi aynı açık ve net şekilde 

openstreetmap yada Google maps’de 

gösterilmektedir. 

Zonescan smart hem sürücü hemde ‘’ileri 

geri’’ durumu için kullanılabilmektedir. 

Tüm bilgiler zonescan Net projesine 

aktarılabilmektedir. 

 

OKUMA &RE PROGRAM 

SABİT AĞ GÖZLEMLEMEYE YÜKSELTİN 

Önceden Zonescan 820 kaydedicilerine sahipseniz, onları 

sabit ağ gözlemleme Zonescan Alpha’ya yükseltebilirsiniz. 

Boru şebekesine basit bir şekilde onları bağlayın ve Alpha 

bulut tabanlı net hesabına erişmektedir. Sızıntı onarımları 

hariç ofisinizi bir daha terk etmek zorunda kalmayacaksınız. 

Zonescan smart ve Zonescan net platformları uyumludur. 

Bunlar arasında kolay bir şekilde maksimum bilgi alışverişi 

yapabilirsiniz. Sahada elverişlilik için zonescan smart 

kullanmanız ve sınırsız bilgi depolama, uzun süreli bağıntı ve 

bilgi analizi için ve raporlama araçları ve kurumunuz 

içerisinde ağ bilgilerinizi paylaşmak için zonescan kullanınız. 

 

BİLEŞENLER 

-Android tabanlı tablet ve akıllı   
-Telefon(opsiyonel) 
-Araç üstü anten 
-Sistem iletişim modülü 
-ZONESCAN 820 korelatör kaydediciler 
-Dayanıklı taşıma çantası 
 

 



                 

 

ZONESCAN 820 BÖLGESEL TAKİP VE KAYIP KAÇAK TESPİTLERİNDE PAZAR LİDERİ YERİNE 

KULLANABİLECEĞİMİZ NE VAR?   

SİSTEM KONFİGÜRASYONU 
ZONESCAN 820 kaydedicileri 
1 sistem iletişim modülü 
1 yazılım (android tablet / telefonlar için Zonescan smart veya Pc yazılımı) 
1 araç üstü anten 
1 kullanım kılavuzu 
2 yıl üretim garantisi 
 

AKSESUARLAR 
40 adet kaydedici kapasiteli dayanıklı taşıma çantası, Commlink ve aksesuarları 
 

ZONESCAN 820 KAYDEDİCİLERİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ  

Dış muhafaza: yüksek kalitede alimünyum muhafaza (paslanmaz çelik muhafaza için irtibat kurun) 
Sızdırmazlık koruması: IP68, 2 metreye kadar su altında kalabilir. 
Sıcaklık aralığı: -30 ᵒC -  +70 ᵒC 
Batarya ömrü:  kullanım sıklığına göre değişir ancak yazılımla optimize edilmiştir. 
Boyutları: 100 mm X 41.5 mm (yükseklik X çap) 
Ağırlık: 310 gram 
Veri iletişimi: standart radyo frekansları, ülkelerin belirlediği spesifik frekanslar 
 

YAZILIM ÖZELLİKLERİ: 
ZONESCAN SMART 
Android 2.3 ve üzeri akıllı telefonlar veya tabletler için  
Harita üzerinde mevcut GPS pozisyonlarını ve kaydedicileri görüntüleme 
Google Maps veya Open Street Map proje dosyalarını görüntüleme  
Online bağlantıya veya SIM karta gerek duymaz  
KML katmanları aktarılabilir ve görüntülenebilir( boru şebekesi veya Hidrantlar gibi) 
Akıllı “kaçak puanı”özelliği sayesinde gerçek kaçak seslerini ayırt edebilme  
Veri kaydetme ve Zonescan net hesabı üzerinden yedekleme imkanı 
Kaydedilen ses sinyalleri her istendiğinde oynatılabilir  
Sınırsız yazılım güncellemeleri 
 

ZONESCAN PC: 
Windows XP, Vista, 7,8 (32 ve 64 bit) 
Detaylı görüntüleme ve gürültü histogramlarının analizi ses bandı ve korelasyonlar 
Zonescan loggerların belirlendiği projede otomatik korelasyon  
Google Earth de sonuçların görüntülenebilmesi için KML formatında veri aktarımı 
İçe ve dışa proje dosyalarının aktarılması ve ölçümlerin yedeklenmesi 


