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كاشف تسرب في أنابيب املياه

الفئة الفنية

أيضا؛ -يمكن استخدامها للكشف عن تسرب
األنابيب تحت ملموسة-يمكن استخدام البطارية
القابلة إلعادة الشحن  300-150ساعة-
االهتزاز أدت عرض الشاشة-حمل القضية ذات
جودة عالية-العنق وشملت"--قيمة جيدة في
مربع" × 1• :ميكروفون سطح • x LD8800 1
" × • 1 x HQeadphone • 1حالة حمل" •
 × 1ماج  1نتك التحقيق العاشر "شحن
الجهاز" •  × 1البعد  ENدليل× 16 :
Made in China

كاشف الصوتية( )االهتزاز بار  Locatorباإلضافة إلى أنابيب املياه تسرب LD8800
الرسم البياني والتحقيق املغناطيسية( يمكن العمل مع سماعات الرأس أو يمكن أن تعمل
مع مؤشر مصباح الصمام جدا ً!!!املجس املغناطيسي؛ صمامات املياه ،عدادات املياه
املستخدمة الختبار واملجس املغناطيسي الكشف عن التسرب ويسهل التصاق األجسام
باإلضافة إلى" محدد موقع املعلومات  LD8800املعدنية والكشف عن التسربات "تسرب
بالكشف عن تسرب تحت األرض باستشعار االهتزازات الصوتية مع ميكروفون خاص،
تضخيم لهم إلكترونيا ،وجعل التسرب-الصوت مسموع واضح في سماعات الرأس؛ في
الوقت نفسه ،يشير إلى االنحراف عداد الفريق القوة النسبية للتسرب الصوت.استخدام
باإلضافة إلى تسرب محدد ،ولذلك املشغل ببساطة يتتبع الصوت--التسرب LD8800
إلى النقطة حيث كثافة أكبر؛ وسيكون مقر هذه النقطة فوق تسرب تحت السطح
زائد يمكن الكشف عن نجاح ما يصل إلى " 15تسرب أنابيب .LD8800مباشرة
باإلضافة إلى مواقع . LD8800العميق.وقد الكشف عن تحقيق سطح تصميم خاص
تسرب يكشف تسرب تحت األرض بواسطة االستشعار عن االهتزازات الصوتية مع
ميكروفون خاص ،بتضخيم لهم إلكترونيا ،وجعل التسرب-الصوت مسموع واضح على
سماعات الرأس؛ في الوقت نفسه ،يشير إلى االنحراف عداد الفريق القوة النسبية للتسرب
باإلضافة إلى تسرب املعلومات" ،ولذلك املشغل  LD8800الصوت.باستخدام "موقع
ببساطة يتتبع الصوت--التسرب إلى النقطة حيث كثافة أكبر؛ وسيكون مقر هذه النقطة
فوق تسرب تحت السطح مباشرة.يمكن أن تكون التسريبات أصغر حتى يقع باستخدام
هذا الجهاز في دقائق معدودة بفضل قدرة النظام االستماع داخل الجدران ،ومن خالل
هي  LD8800األرضيات وحتى داخل املواد الكثيفة مثل القرميد والرخام.حقيبة الحمل
التي شيدت من تقاسم املنافع مع داخلية مبطنة الرغوة هو قطع يموت مخصصة لتأمني
كافة مكونات الوحدة بشدة وتوفير أقصى قدر من الحماية للمعدات
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لترتيب زيارة موقعنا على شبكة اإلنترنت
www.tembary.com

