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Leakage Inspection 
 تخلیه جزئی یابیمکاندستگاه بازرسی نشتی و 

 
  علم و صنعت جهاد دانشگاهی و پژوهشگاه نیروقوی فشار آزمایشگاه مرجع تائید گواهی

 

  امواج فراصوت دریافتی پاسخ فرکانسی نمایشقابلیت 

   لگاریتمی و یا خطی  صورتبهامکان نمایش دامنه 

  منحنی و مقایسه نتایج تست نمایشامکان 

  ونیلتراسیفقابلیت تنظیم پهنای باند  

 



مواج فراصوت یمبتن بر ا  

 
 

 ها:ویژگی

 

 خطا وقوع چگالی نمایش  

 خروجی USB اطالعات انتقال جهت 

 افزار مخصوص جهت گزارش تستنرم 

 سیگنال تشخیص هوشمند الگوریتم به مجهز 

 شیپوری و انعطافی انواع پروب بشقابی، قابلیت اتصال 

 (دریافتی سیگنال با آکوستیک متناسب صدای) هدفون جیوخر 

 تون ژنراتور ویژه بررسی عملکرد دستگاه و درزیابی 

 لیزر از استفاده خطا با دقیق محل نمایش 

 خودکار یخاموش مینظت  

 حمل و کاربرپسندقابل 

 صنعتی مخصوص کیف 

 

 

 ها:کاربرد و قابلیت

 صنعت برق:

  تخلیه جزئی داخل پست و سوئیچ گیرهای فشارقوی یابیمکانقابلیت تشخیص و 

 های الکتریکی فشارقویپیچ ماشینهای سیمتخلیه جزئی در شینه یابیمکان 

  عیوب در انواع مقره و بوشینگ خطوط شامل: یابیمکانقابلیت تشخیص و 

 آلودگی -مسیر کربنایز -آرک -کرونا -حضور شئ خارجی در میدان -شکستگی -فرسودگی -خوردگیترک

 هدفون یگوش قیو انتقال از طر هیاز تخل دنیشنقابل یصدا دیتول 

 

 صنایع نفت، گاز و پتروشیمی:

  شیرهای ارتباطیو  نشتی گاز در انواع لوله یابیمکانتشخیص و 

  خأل تحت مکش در مخازن یابیمکانتشخیص و 

 

 
 



 

 

 زئیتخلیه ج یابیمکانمتعلقات دستگاه بازرسی نشتی و 

  دستگاه اصلی   تون ژنراتور 

  پروب فراصوت بشقابی   پروب فراصوت شیپوری 

  پروب فراصوت انعطافی    دستیپروب فراصوت 

  یکابل ارتباط USB   هدفون صنعتی 

   شارژرDC   کیف مخصوص حمل 

  CD نرم افزار و درایور   راهنمای کاربری 

 

 نمایشگر پارامترهایتوابع و 

 
 

 

  
 نشانگر وضعیت شارژ باتری و

 Micro USBیا اتصال 
  

 (/Light)شگرینور نماتنظیم 

 (Storeسازی اطالعات )ذخیره

  یکنندگمیزان تقویت (Gn)   ( منوی تنظیماتMenu) 

  سطح حساسیت (SL)   )زمان )ساعت و تاریخ 

  
دمای محیط برحسب درجه 

 (T) گرادسانتی
  

تابع / (Laser) نشانگر لیزر

MAX 

  
تعداد امواج فراصوت تشخیص

 (No) در یک ثانیه شدهداده
  

متناسب با سطح  اینمودار میله

 امواج فراصوت

  سطح امواج فراصوت   



 

 

   فنی:مشخصات 

 شارژر باتری داخلی  سنسور

 ACولت  041تا  011 ولتاژ نامی ورودی kHz 40 فرکانس مرکزی

 DCیک آمپر  -ولت 00 خروجی 2kHz   -6dB± پهنای باند

 65dB- حساسیت
0db=1Volt/ubar rms SPL 

 هرتز  36تا  44 فرکانس

 گرادسانتیدرجه  41صفر تا  برداریبهرهدمای  1dB± گیریاندازهدقت 

 نامتراکم RHدرصد  01تا  01 رطوبت 1dB رزولوشن

 پردازش سیگنال 16mm قطر سنسور

  Bit 12 رزولوشن افزارسخت

 95dB کنندگیتقویت مشکی رنگ-پالستیک سخت جعبه

 یی )ممبران(غشا کلیدصفحه پنل کنترلی

 فیلتر

تا  01 یافزارسخت گذرمیان

 کیلوهرتز 01

 01تا  01 افزارینرم گذرمیان

قابل تنظیم با  لوهرتزیک

 لوهرتزیک 4 یهاپله

 اتصاالت

BNC پروب فراصوت خارجی 

 جک استریو هدفون 

 DCولت  00جک شارژر 

 USBقال اطالعات تپورت ان

 منبع تغذیه شرایط محیطی

 باتری داخلی دستگاه گراددرجه سانتی 55صفر تا  برداریبهرهدمای 
 آمپرمیلی 5411-ولت 4/6

 لیتیوم پلیمر-ساعت

 یون لیتیوم-ولت 6 باتری پشتیبان دستگاه نامتراکم RHدرصد  41صفر تا  رطوبت

 باتری داخلی تون ژنراتور IP 54درجه 
 آمپرمیلی 0411-ولت  4/6

 لیتیوم پلیمر-ساعت

 نمایشگر ابعاد

 (مترمیلی) 41*41 سایز متر()میلی 001*001*35 سایز

 34*000  رزولوشن گرم 311 وزن

 

 دنباشیمماه گارانتی تعویض  00نیک دارای تمامی محصوالت شرکت توان آیریا. 

 جزئی به مدت  تخلیه یابیمکان و نشتی بازرسی این محصول، دارای دوره آموزشی رایگان کار با دستگاه

 .باشدیمروز، توسط کارشناس در محل شرکت خریدار یک

  00640000با شماره تماس نیک در طول ساعات اداری و نشتی شرکت توان آیریاکارشناسان گروه تخلیه جزئی 

   .باشندمشتریان گرامی می سؤاالتپاسخگوی 
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