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PERIJA-Mini
VPRO
Smart Acoustic Water Leak Detector
Automatic Leakage Judgement

نشت یاب هوشمند آکوستیک آب (مجهز به سیستم قضاوت اتوماتیک وجود نشت)
نشت یاب حرفه ای  ،دقیق  ،مطمئن با قابلیت های منحصربفرد
با امکان اتصال به گوشی های هوشمند و مجهز به اپلیکیشن اندروید PERIJA Mini-APP
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PERIJA-Mini VPRO SPECIFICATIONS
• نشت یاب آکوستیک آب PERIJA-Mini VPRO
تکنولوژی

آکوستیک

میزان تقویت

53.0dB ± 3dB

فرکانس عملکرد
فیلترها

200 Hz – 4000 Hz
)4 Bandpass Filters: HP (100Hz, 600Hz) - LP (2100Hz, 4000Hz
فیلترها توسط صفحه کلید و یا بر روی اپلیکیشن قابل انتخاب می باشند
فیلترهای حذف صدای برق شهر قابل انتخاب و کنترل توسط اپلیکیشن Notch Filters: Off, 50Hz, 60Hz
 filteROT ® Functionمجهز به قابلیت انتخاب بهترین فیلتر در محل با چرخش اتوماتیک فیلترها

سنسور

Internal Highly Sensitive Piezoelectric-Type
سنننسننور فوق حسنناس پیزو الکتریک ،نصننب شنند در داخل دسننتما  ،مجهز به نمهدارند  ،دارای حفاظت محیطی
 30 ( IP67دقیقه در عمق  1متری آب)
همرا با میله های اتصال  11سانتی متری  3عدد و یک عدد پلیت دایر ای به قطر  2سانتیمتر
شروع عملکرد با لمس کلید  MUTEبر روی صفحه کلید ( کلید )Play
شروع عملکرد با لمس کلید  MUTEبر روی تلفن و تبلت های هوشمند و اپلیکیشن PERIJA Mini APP
شنروع عملکرد بصنورت خودکار با اسنتفاد از قابلیت ) IRAA (IR Acoustic Activationدر این روش دسنتما
اتوماتیک با نزدیک شندن به یک سنطب با قابلیت بازتابش نور مادون قرمز فلال می شود و یا بلنوان کلید لمسی عمل
می کند
دسننتما در صننورت اتصننال به گوشننی یا تبلت های هوشننمند از سننیسننتم موقلیت یاب  GPSآن اسننتفاد می کند و
اطالعات آن را در تهیه گزارش و موقلیت کشف نشت استفاد می کند

فلالسازی یا
عملکرد

GPS
حافظه
بلوتوث
نمایشمر

در صنورت اتصنال دسنتما به گوشنی یا تبلت های هوشنمند اطالعات کاری و مشنخصنات نشنت را بر روی حافظه
گوشننی یا تبلت ذخیر نمود و امکان تهیه گزارش و انتقال از طریق ایمیل یا اپلیکیشننن های پیام رسننان را ارائه می
نماید
مجهز به تکنولوژی  Bluetooth BLEبا قابلیت انتقال اطالعات بصننورت بالدرن  Real-Timeبه اپلیکیشننن
 PERIJA Mini APPجهت نمایش و کنترل دستما
دستما مجهز به  LEDو صفحه کلید ترکیبی می باشد
دسنتما در صنورت اتصنال به تلفن ها یا تبلت های هوشنمند صنفحه نمایشنمر آنها را در اختیار دسنتما قرار داد و
کاربر کلیه کنترل ها و نمایش ها را بر روی نمایشنمر تلفن هوشنمند خود مشناهد می نمایدا کاربر می تواند اپلیکیشنن
را با زبان های مختلف استفاد نماید :انملیسی  ،فارسی  ،عربی  ،ترکی استانبولی ،ژاپنی  ،اسپانیایی ،فرانسه ااا

انداز گیری و
نمایش بر روی
اپلیکیشن

میزان لحطه ای سطب نویز
حداقل میزان نویز در مدت زمان عملکرد کلید MUTE
نمایش بصورت بارگراف و عددی
تاریخ  ،ساعت  ،اطالعات  ، GPSمیزان باتری دستما
عملکرد مد قضاوت اتوماتیک وجود و شدت نشت )ALJ (Automatic Leakage Judgement
نمایش تنظیم حساسیت سنسور مادون قرمز  IRبا قابلیت تنظیم توسط کاربر Infrared Sensor
نمایش مشخصات کاربر دستما با قابلیت اصالح پروفایل کاربر
نمایش موقلیت نشت کشف شد و کارکرد بر روی نقشه های Google Map

نرم افزار
صوت

اپلیکیشن اندروید تخصصی دستما نشت یاب آکوستیک آب PERIJA Mini APP
جک هدفن استریو  3 mmهمرا با هدفن استریو

باتری

 3.7ولت  / 1000 mAh /قابل شارژ توسط هر پورت  / USB Aمجهز به سیستم هوشمند مدیریت توان

شرکت دانش بنیان فرآیند ارقام پرداز
تولید کنند آشکارسازهای زیرسطحی و ابزاردقیق تاسیسات
آدرس :ایران ،تهران ،میدان ولیلصننر ابتدای بلوارکشنناورز،
خیابان فلسطین شمالی پالک  439طبقه دوم واحد 6
کد پستی14158-13358 :

PERIJA-Mini VPRO SPECIFICATIONS
• نشت یاب آکوستیک آب PERIJA-Mini VPRO
کیف حمل

کیف ضد آب و ضد ضربه مدل  NANUK 910یا کیف حمل پارچه ای Soft case

آشکارسازی

نشت یابی کلیه خطوط فلزی و غیرفلزی آب تحت فشار مدفون در خاک )… (PE,PVC,GRP,CIPاز
طریق نقاط دسترسی  ،کنتور آب انشلابات مشترکین  ،شیرخط های کنترلی شبکه ااا
تشخیص نشت آب در شلاع  100متر از هر اتصال به شبکه برای خطوط فلزی
تشخیص نشت آب در شلاع  60متر از هر اتصال به شبکه برای خطوط HPVC
تشخیص نشت آب در شلاع  30متر از هر اتصال به شبکه برای خطوط فلزی PE
کاربری مرسنوم جهت تسنت انشنلابات  ،نشنت در شنیرخط ها  ،تلیین نیمه باز یا ملیوب بودن شنیرخط ها ،
نشت یابی از طریق شیرهای آتش نشلنی اااا

دمای کارکرد
دمای نمهداری

)-20 to +60°C (-4 to 140°F
)-30 to +70°C (-22 to 158°F

ابلاد
وزن

بدنه مرکزی 137 x 59.6 x 30 mm / 5.4 x 2.3 x 1.1 in
بدنه مرکزی حدود 0.3 Kg / 0.6 lbs

•

تجهیزات استاندارد :دستما مرکزی  3 ، PERIJA-Miniعدد میله  11 Cmهمرا با پلیت  ،2 Cmهدفن
کابل  USB A to Aجهت شارژر باتری ،کیف حمل پارچه ای  ،دفترچه کارکرد  ،اپلیکیشن اندروید PERIJA Mini
تجهیزات انتخابی :کیف حمل ضنند آب و ضنند ضننربه  ،NANUK 910پلیکیشننن اندروید د دسننتیارهوشننمند تاسننیسننات د
 FAP-APPالیسنس مربوط به نشت یابی

▪
▪

ساخت ایران
 3سال گارانتی  10 ،سال خدمات پس از فروش

•

شرکت دانش بنیان فرآیند ارقام پرداز
تولید کنند آشکارسازهای زیرسطحی و ابزاردقیق تاسیسات
آدرس :ایران ،تهران ،میدان ولیلصننر ابتدای بلوارکشنناورز،
خیابان فلسطین شمالی پالک  439طبقه دوم واحد 6
کد پستی14158-13358 :

