LD8800
Detector de vazamento de tubulação de água

PR

Profissional
LD8800 PLUS Detector de Vazamento de Tubos de Água ACOUSTIC)
(O gráfico de barras de vibração e a sonda magnética)
Você pode trabalhar com fones de ouvido ou pode trabalhar com o indicador da
lâmpada LED também!
Sonda magnética; válvulas de água, medidores de água usados para testes e
detecção de vazamentos
A sonda magnética facilita a adesão a objetos de metal e a detecção de
vazamentos
O LD8800 Plus Leak Locator detecta vazamentos subterrâneos detectando suas
vibrações acústicas com um microfone especial, amplificando-as eletronicamente e
tornando o som de vazamento claramente audível nos fones de ouvido; ao mesmo
tempo, a deflexão do medidor indica a força relativa do vazamento. Usando o
LD8800 Plus Leak Locator, portanto, o operador simplesmente traça o som de
vazamento até o ponto onde sua intensidade é maior; este ponto estará localizado
diretamente acima do vazamento do subsolo. O LD8800 Plus pode detectar
vazamentos de oleodutos profundos com sucesso de até 15 ". O detector possui
uma sonda de superfície de projeto especial.
O LD8800 Plus Leak Locator detecta vazamentos subterrâneos detectando suas
vibrações acústicas com um microfone especial, amplificando-as eletronicamente e
tornando o som de vazamento claramente audível nos fones de ouvido; ao mesmo
tempo, a deflexão do medidor indica a força relativa do vazamento. Usando o
LD8800 Plus Leak Locator, portanto, o operador simplesmente traça o som de
vazamento até o ponto onde sua intensidade é maior; este ponto estará localizado
diretamente acima do vazamento do subsolo.
Mesmo os menores vazamentos podem ser localizados usando este dispositivo em
apenas alguns minutos, graças à capacidade do sistema de ouvir dentro das
paredes, através de pisos e até mesmo dentro de materiais densos, como azulejos
e mármore.
O estojo de transporte LD8800 é construído em ABS com um interior forrado a
espuma que é feito sob medida para proteger firmemente todos os componentes
da unidade e fornecer proteção máxima para o equipamento.

Por fim, visite nosso site
www.tembary.com

Além disso;
-Pode usar vazamento do tubo de detecção sob o
concreto
Bateria recarregável pode usar 150-300 horas
-Vibration levou tela
- Estojo de transporte de alta qualidade
-Neckline incluído
-Bom valor
EM CAIXA:
• 1 x microfone de superfície
1 x LD8800
1 x HQeadphone
1 x estojo de transporte •
1 x sonda magnética
1 x dispositivo de carregamento
1 x manual EN
Dimensão: 16 x 12 x 8 inc Peso: 8 LB - 4,3 KG

Made in China
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