شرکت دانش بنیان فرآیند ارقام پرداز
تولید کننده آشکارسازهای زیرسطحی و ابزار دقیق تاسیسات

PLG
FUJI PIPELINE & CABLE LOCATOR
لوله یاب کابل یاب خطوط فلزی ساخت سال  2020شرکت  FUJITECOM Inc.ژاپن
دستگاه  PLGیک مسیریاب خطوط فلزی مولتی فرکانس و مولتی توان است با مجهز بودن به ویبریشن
و نشانگر نوری امکان تعیین دقیق تری از مرکز لوله یا کابل را فراهم می کند.
دقت عمل بسیار باال  ،امکان نمایش جهت یا خط سیر هدف ،دقت فوق العاده در تعیین عمق و سبک
بودن دستگاه از قابلیت های این ابزار کاربردی می باشد.
دستگاه با استفاده از تکنولوژی بلوتوث اطالعات ذخیره شده را به اپلیکیشن اندروید خود
+98 21 57812
منتقل می کند.
+98 21 88909577
+98 21 88906654
+98 21 66049011
www.fap-company.com
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sales@fap-company.com
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Instruments for the location of
underground utilities and water Leaks.

www.fujitecom.com

مشخصات فنی
فرکانس عملکرد:
توان فرستنده:
اندازه گیری:
Loop Check
روش آشکارسازی:
روش تعیین عمق:
رنج اندازه گیری عمق:
دمای عملکرد:
سیستم انتقال داده:

قابلیت ها
8kHz, 27kHz, 83kHz
توان در مد اتصال مستقیم 3W
توان در مد القایی 0.5W
امپدانس 0 – 10Ω
نمایش جهت -179°- 180°
فرکانس 512Hz
مد حداکثر  /مد بار  /سوند
Maximum, Bar, Sonde
روش هندسی  /روش باال کشنده
روش باال کشنده 0- 5 m
روش هندسی 0 – 2 m
-10 ~ +55°C
بلوتوث

▪
▪
▪
▪
▪

نمایش بسیییییار دمیق مفن ددن هد با اسییییتناده از نور و ویرریشیییین همراه با نمایش
بارگرا و نمایش عددی و صدای بلندگو.
گیرنده دسیتااه هت انتقال داده های اندازه گیری دیده بگ گودیی های هودیمند و تتیگ
گزارش از تکنولوژی بلوتوث استناده می نماید.
درسیتنده بویورا اتوماتید در صیورا اتویال کابن ها بگ مد اتویال مسیتقیم وارد
میشود و در صورا عدم اتوال کابن ها در مد القایی عمن می کند.
بگ منظور ارتقیا عملکرد کاربر نمیایش هتی لولگ یا کابن و اندازه گیری ام یدانس نیز
ارائگ دده اس .
ارتراط بلوتوث تنتا هت گودی های هودمند اندروید در دسترس می بادد.

Bluetooth Ver.2.1 Class2 SPP Profile

شرکت دانش بنیان فرآیند ارقام پرداز
دفتر مرکزی :تهران – میدان ولیعصر -خیابان فلسطین شمالی پالک  439واحد 6
مرکز تحقیقات و توسعه فن آوری  ،پشتیبانی فنی :ایران ،تهران ،خیابان آزادی ،انتهای خیابان حبیب زادگان ،بن بست فاطمی ،پالک  ،1واحد 2

جهت اطالعات بیشتر
لطفا کد  QRرا
اسکن کنید

