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PERIJA-PLUS

Smart Acoustic Water Leak Detector
نشت یاب هوشمند آکوستیک آب (نشت یاب ژئوفن)
نشت یاب حرفه ای  ،دقیق  ،مطمئن و با قابلیت های منحصربفرد
مجهز به  ، GPSحافظه داخلی  ،قابلیت تعیین محل دقیق نشت  ،نمایشگر تمام رنگی ...

www.fap-company.com
sales@fap-company.com
Tel: 021-57812
Tel: 021-88909577

PERIJA-PLUS SPECIFICATIONS
• نشت یاب آکوستیک آب PERIJA-PLUS
تکنولوژی

آکوستیک

میزان تقویت

59.0dB ± 3dB

فرکانس عملکرد
فیلترها

Ver A: 100 Hz – 1200 Hz
Ver S: 100 Hz – 4000 Hz
Ver A: 9 Bandpass Filters
Ver S: 20 Bandpass Filters
)HP (100Hz, 200Hz, 400Hz
)HP (100Hz, 200Hz, 400Hz, 600Hz
)LP (600Hz, 800Hz, 1200Hz
)LP (800Hz, 1200Hz, 2100Hz, 4000Hz
filteROT ® Function
Notch Filters: Off, 150Hz, 180Hz
filteROT ® Function

سنسور

Pick-Up Sensor, Highly Sensitive Piezoelectric-Type
سنسور فوق حساس پیزو الکتریک ،دارای حفاظت محیطی  30 ( IP67دقیقه در عمق  1متری آب)
 GPSداخلی با دقت  ، CEP 2.5mبه روزرسانی هر یک ثانیه

حافظه

حیافظیه داخلی بیا ظرفییت  1,200,000فریم دیتیا قیابلییت یخیرا اتومیاتییک اط عیات بیا ایجیاد  30پرونیدا و  20پروژا
برای هر پروندا و یخیرا ی  2000فریم دیتا در هر پروژا

بلوتوو

مجهز به تکنولوژی  Bluetoothبا قابلیت انتقال صیدا جهت پشیتیبانی هدفن های بلوتوو و انتقال دیتا به اپلیکیشین
FAP-APP
نمایشگر  5 ،TFTاینچ  ،تمام رنگی  ،با قابلیت نمایش در زیر نور مستقیم خورشید
نور پس زمینه  :روشن  ،خاموش و قابل تنظیم اتوماتیک با نور محیط
زبان نمایشگر :انگلیسی و یک زبان از  6زبان فارسی  ،عربی  ،ترکی استانبولی ،ژاپنی  ،اسپانیایی ،فرانسه

GPS

نمایشگر

اندازا گیری و
نمایش

سطح صدای نویز
) (Min and Averageحداقل و میانگین صدای نویز
نمایش مقادیر بصورت بارگراف  ،گراف خطی و عددی
نشانه گیاری محل دقیق نشت بر روی اط عات نمایشگر و اط عات اندازگیری شدا و ثبت شدا در حافظه
تاریخ  ،سییاعت  ،اط عات  ، GPSدمای داخلی دسییتگاا  ،رطوبت داخلی دسییتگاا  ،میزان باتری دسییتگاا  ،نمایش
ظرفیت حافظه  ،نمایش وضعیت هدفن  ،نمایش وضعیت سنسور

نرم افزار

اپلیکیشن اندروید " دستیار هوشمند تاسیسات " FAP-APP (Utility Smart Assistant) Android Based
مسیتند سیازی  ،گزارش گیری  ،قابلیت اضیافه کردن عکس و توضییحات به گزارش  ،تهیه فایل  Excel , PDFاز
نشییت های کشییف شییدا  ،قابلیت نمایش مسیییر پیمایش شییدا و محل دقیق نشییت کشییف شییدا بر روی نقشییه های GIS-
 Readyو Google map

صوت

آ رم صوتی اخطار  /هدفن استریو  8اهم  /قابلیت پشتیبانی هدفن های بلوتوو

باتری

 12ولت  3100 /میلی آمپر  /شارژر سری  /مجهز به سیستم هوشمند مدیریت توان

دمای کارکرد
دمای نگهداری

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

کیف حمل

کیف ضد آب و ضد ضربه مدل NANUK 930

آشکارسازی

نشت یابی کلیه خطوط فلزی و غیرفلزی آب تحت فشار مدفون در خاک )…(PE,PVC,GRP,CIP
نشت یابی تا عمق  2.5متر برای فشار  2 Barو تا عمق  5متر برای فشار بیش از 4 Bar
کاربری وسیی در نشیت یابی خطوط آب شیبکه تاسییسیات اصیلی و فرعی و انشیعابات شیهری و روسیتایی ،
صیینعتی  ،خطوط  Cooling Water , Fire Fightingو کلیه خطوط انتقال و خطوط سیییا ت تحت
فشار مدفون

شرکت دانش بنیان فرآیند ارقام پرداز
تولید کنندا آشکارسازهای زیرسطحی و ابزاردقیق تاسیسات
آدرس :ایران ،تهران ،میدان ولیعصییر ابتدای بلوارکشییاورز،
خیابان فلسطین شمالی پ ک  439طبقه دوم واحد 6
کد پستی14158-13358 :

)Ver A: -10 to +60°C (14 to 140°F
)-20 to +70°C (-4 to 158°F

PERIJA-PLUS SPECIFICATIONS
• نشت یاب آکوستیک آب PERIJA-PLUS
ابعاد
وزن

بدنه مرکزی 10 x 7 x 2.5 In / 250 x 180 x 60 mm
بدنه مرکزی 1.76 Kg / 3.88 lbs
سنسور و دسته نگهدارندا 0.57 Kg / 1.26 lbs.

•

تجهیزات اسیتاندارد :دسیتگاا مرکزی  ، PERIJA-PLUSسینسیور و هندسیوئیچ  ،هدفن  ،بند نگهدارندا دسیتگاا  ،شیارژر
کیف حمل  ،دفترچه کاربری
تجهیزات انتخابی :هدفن بلوتوو ،اپلیکیشن اندروید " دستیارهوشمند تاسیسات "  FAP-APPیسنس مربوط به نشت یابی

▪
▪

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

•

شرکت دانش بنیان فرآیند ارقام پرداز
تولید کنندا آشکارسازهای زیرسطحی و ابزاردقیق تاسیسات
آدرس :ایران ،تهران ،میدان ولیعصییر ابتدای بلوارکشییاورز،
خیابان فلسطین شمالی پ ک  439طبقه دوم واحد 6
کد پستی14158-13358 :

