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

مشخصات فنی دستگاه های PERIJA Mini VPRO and VPICK-UP
تکنولوژی

آکوستیک (مبتنی بر آنالیز صدای نشت آب)

سنسور

پیزوالکتریک با حساسیت باال (نصب شده در داخل دستگاه  VPROو خارجی در مدل )VPICK-UP

میزان تقویت سیگنال

53dB±3

رنج فرکانس عملکرد

 4000 – 200هرتز

فیلترهای آکوستیک Band pass

 4فیلتر قابل انتخاب بر روی دستگاه و یا بر روی اپلیکیشن دستگاه
Low Pass: 2100, 4000 / High Pass: 200, 600 Hz

فیلتر ( Notchحذف صدای برق)

قابل انتخاب ( خاموش ) 60Hz / 50Hz /

مد ™filteROT

مد فعالسازی فیلترها بصورت چرخشی (جهت انتخاب بهترین فیلتر در محل فعالیت)

Activation
سیستم فعالسازی

کلید  MUTEبر روی صفحه کلید هوشمند دستگاه
کلید  MUTEبر روی اپلیکیشن PERIJA Mini APP
مد  ، IRAA™ IR Acoustic Activation Modeفعالسازی اتوماتیک با سنسور مادون قرمز
با امکان تنظیم فاصله ی عملکرد و جهت سطوح با قابلیت بازتابش Reflective surface

ALJ™ Mode
مد قضاوت اتوماتیک وجود نشت

مد قضاوت اتوماتیک وجود و تعیین شدت نشت Automatic Leakage Judgement Mode
مناسب جهت نصب بر روی کنتور آب و آشکارسازی صداهای غیرمعمول ایده ال جهت تعیین وجود و
شدت نشت در زمان قرائت کنتور و یا انشعابات غیرمجاز
 3ثانیه زمان الزم جهت نصب و  10ثانیه زمان الزم جهت آنالیز و تصمیم گیری
صداهای ضربه و ناگهانی حذف شده و در تصمیم گیری دستگاه تعیین کننده نبوده و آنالیز بر روی
صداهای پیوسته اجرا میشود.
عدم نمایش قطره آب :عدم وجود نشت  /سیگنال ورودی بسیار ضعیف
نمایش یک قطره آب :احتمال کم وجود نشت  /سیگنال ورودی ضعیف
نمایش دو قطره آب :نشت کم  /وجود نشت در فاصله دور
نمایش سه قطره آب :نشت قطعی آب  /وجود نشت با شدت زیاد یا فاصله کم
سطح حسایت دستگاه و یا صداهای ضربه  ،صحبت کردن و  ...بر روی عملکرد این مد تاثیری ندارد

نمایشگر

دستگاه مجهز به یک  LEDچند منظوره بر روی صفحه کلید خود می باشد.
دستگاه فاقد نمایشگر می باشد
دستگاه های نشت یاب  PERIJA Miniبا بهره گیری از اپلیکیشن اندروید  PERIJA Mini APPنمایشگر
گوشی های هوشمند یا تبلت ها را به نمایشگر دستگاه تبدیل می کنند

اپلیکیشن PERIJA Mini APP

دستگاه مجهز به اپلیکیشن هوشمند اندروید می باشدکه بر روی انواع سایز و برندهای گوشی های
هوشمند و تبلت قابلیت نصب و عملکرد دارد.

باتری

باتری قابل شارژ 3.7V / 850mAh Li-ion
دستگاه دارای یک پورت  USB Aمی باشد که با اتصال به هر پورت  USBباتری دستگاه شارژ میشود

دمای کارکرد دستگاه

محدوده دمای عملکرد -10 to +50 °C / 14 to 122 °F :
محدوده دمای نگهداری -20 to +60 °C / -4 to 140 °F :
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شرکت دانش بنیان فرآیند ارقام پرداز
تولیدکننده آشکارسازهای زیرسطحی و ابزار دقیق تاسیسات

مشخصات فنی دستگاه های PERIJA Mini VPRO and VPICK-UP
سیستم ارتباطی

تکنولوژی بلوتوث جهت ارتباط با اپلیکیشن )Bluetooth Low Energy (BLE
USB A for battery charging

هدفون

هدفن استریو با جک 3 mm

کیف حمل

645 KITCASE VPRO / 642 KITCASE VPICK-UP

میله های اتصال

 3عدد میله استیل  110 mmو یک عدد پلیت با قطر  ( 20 mmمخصوص ) VPRO
میله های استیل  300 mmو پلیت  40 mmبرای هر دو مدل بعنوان قطعات جانبی موجود است

ابعاد

بدنه مرکزی دستگاه (L x W x H): 5.3” x 2.7” x 1.2” (136 mm x 60 mm x 30 mm):
645 KITCASE VPRO: L12” x W10.6“x H2.7” / L305mm x W269mm x H69mm
645 KITCASE VPRO: L13.13” x W11.75“x H2.75” / L333mm x W298mm x H70mm

گارانتی

 1سال گار ی
انت
 5سال خدمات پس از فروش

با افتخار ساخت ایران

آدرس :ایران ،تهران ،میدان ولیعصر ابتدای بلوارکشاورز ،خیابان فلسطین شمالی
پالک  439طبقه دوم واحد  / 6کد پستی14158-13358 :
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