Detektory úniku kapalin a feromagnetických kovů
DETEKTORY ÚNIKU KAPALIN

XLT-30
Přístroj Fisher XLT-30 má vynikající schopnosti detekce úniku kapalin.
Detektor se může pochlubit extrémně kompaktním designem, vyšším výkonem, lepší
kvalitou audio signálu, vylepšeným snímačem a větší citlivostí na netěsnosti s menším
rušením na pozadí. XLT-30 nastavuje nový standard pro detekci úniků. Písmeno
na konci označení detektoru určuje variantu příslušenství, se kterou je detektor dodáván.

SPECIFIKACE

Provozní frekvence:
60 Hz - 6 kHz, Gain = 95 db
20 Hz - 60 Hz, Gain > 90 db
Typy filtrů a frekvenční rozsah:
Nízké pásmo: nastavitelné cut-off frekvence od 150 Hz do 2,4 kHz.
Horní propust: nastavitelná frekvence, propustné pásmo od 150 Hz do 2,4 kHz.
Pásmová propust: nastavitelná frekvence, centrum od 150 Hz do 2,4 kHz.
Notch Filter: nastavitelné odmítnutí středních frekvencí v rozsahu od 150 Hz do 2,4 kHz
(může být použit současně s jakýmkoliv filtrem).

Výstupní indikace:
Audio: vysoce výkonná sluchátka (64 ohmů).
Vizuální: LCD sloupcový graf a 2-místný numerický displej.
Stupeň ochrany: Splash Proof.
Test baterie: automaticky.
Baterie počet/typ: dvě 9V alkalické.
Životnost baterie: cca 50 hodin.

XLT-30 A
BIG FOOT MIKROFON & HYDROPHONICKÁ SONDA

XLT-30 B
MULTI SENSOR MIKROFON

XLT-30 C
LITTLE FOOT MIKROFON & HYDROPHONICKÁ SONDA

XLT-30 D
BIG FOOT & MULTI SENSOR MIKROFON

HMOTNOST:
8,6 kg
Rozměry:
88,9x20,3x30,5 cm
STANDARDNÍ VYBAVENÍ:
-extrémně odolný obal,
-válcová hydrophonická sonda,
-vodiče k sondě,
-řídící jednotka,
-sonda Big Foot,
-držák na pouzdro, ramenní popruh,
-pruty pro přenos signálu,
-sluchátka,
-návod k obsluze.
HMOTNOST:
4,3 kg
Rozměry:
53,3x15,2x35,6 cm
STANDARDNÍ VYBAVENÍ:
-extrémně odolný obal,
-válcová hydrophonická sonda,
-vodiče k sondě,
-řídící jednotka,
-sonda Little Foot,
-držák na pouzdro, ramenní popruh,
-pruty pro přenos signálu,
-sluchátka,
-návod k obsluze.

HMOTNOST:
4,5 kg
Rozměry:
53,3x15,2x35,6 cm
STANDARDNÍ VYBAVENÍ:
-extrémně odolný obal,
-válcová hydrophonická sonda,
-vodiče k sondě,
-řídící jednotka,
-multi sensor mikrofon,
-držák na pouzdro, ramenní popruh,
-pruty pro přenos signálu,
-sluchátka,
-návod k obsluze.

HMOTNOST:
8,8 kg
Rozměry:
88,9x20,3x30,5 cm
STANDARDNÍ VYBAVENÍ:
-extrémně odolný obal,
-multi sensor mikrofon,
-vodiče k sondě,
-řídící jednotka,
-sonda Big Foot,
-držák na pouzdro, ramenní popruh,
-pruty pro přenos signálu,
-sluchátka,
-návod k obsluze.

DETEKTORY ÚNIKU KAPALIN

XLT-17

VLASTNOSTI:

Detektor úniků Fisher XLT-17 zaznamená úniky kapalin ve čtyřech
snadných krocích. Elektronicky zesiluje zvuk úniku, selektivně
odstraňuje jiné zvuky a rušení a vede operátora ke zdroji úniku.
XLT-17 je standardně dodáván s Multisensorem Fisher, který má
vynikající detekční schopnosti úniku. Multisensor je v extrémně
kompaktním provedení s vylepšenou elektronikou snímače a vyšší
citlivostí. XLT-17 je velmi jednoduchý a cenově dostupný detektor
úniku a přitom poskytuje maximální výkon.

-detekuje úniky kapalin v potrubí,
-používá 4 frekvenční filtry,
-funkce paměti pro uložení posledního nastavení,
-dotykový ovládací panel,
-stíněný senzor pro odrušení okolního prostředí,
-vylepšená sluchátka pro čistší odpověď,
-automatický test baterie,
-napájení 2x9V baterie,
-kompaktní jednotka zavěsitelná přes rameno,
-přenosný kufřík.

SPECIFIKACE

Provozní frekvence:
60 Hz - 6 kHz, Gain = 60 db
20 Hz - 60 Hz, Gain > 55 db
Typy filtrů a frekvenční rozsah:
Všechny: 60 Hz - 6 kHz
Nízké pásmo: nastavitelné cut-off frekvence od 150 Hz do 2,4 kHz.
Horní propust: nastavitelná frekvence, propustné pásmo od 150 Hz do 2,4 kHz.
Pásmová propust: nastavitelná frekvence, centrum od 150 Hz do 2,4 kHz.
Výstupní indikace:
Audio: vysoce výkonná sluchátka (64 ohmů).
Vizuální: LCD sloupcový graf a 2-místný numerický displej.
Stupeň ochrany: Splash Proof.
Test baterie: automaticky, real-time indikátor stavu baterie.
Baterie počet/typ: dvě 9V alkalické.
Životnost baterie: cca 50 hodin.
Rozměry: 53,3x15,2x35,6 cm.
Hmotnost: 4,5 kg.

DETEKTOR FEROMAGNETICKÝCH KOVŮ

FML-3
FML-3 je robustní a vodotěsný lokátor určený pro tu nejtěžší práci v oboru. Je snadno ovladatelný
a má nastavitelnou citlivost. Pomůže Vám při hledání šachtic, poklopů, průlezů, markerů apod.,
ať již jsou uložené v půdě nebo pod vodou. Polarita indikace pomáhá při hledání spojů v litinových
trubkách!

VLASTNOSTI:

-detekce kovových předmětů v hloubce až 8 metrů,
-robustní konstrukce vhodná pro drsné prostředí,
-indikátor slabých baterií: blikání LCD při stavu, kdy je potřeba baterie vyměnit,
-měnící se režim signálu pro lepší zvukový výstup,
-součástí balení je měkké pouzdro s popruhy a vnitřní kapsou pro baterie a návod.

SPECIFIKACE

Provozní teplota: -25 až 60°C.
Napájení: 3x9V alkalická baterie.
Hmotnost: 0,8 kg.
Celková délka: 101,6 cm.
Vodotěsný; testováno do hloubky 60 metrů.

Distributor industriálních detektorů C.SCOPE pro Českou a Slovenskou republiku:
Marek Mlejnský
Masarykovo nám. 18

Distributor průmyslových detektorů FISHER pro Českou a Slovenskou republiku:254 01 Jílové u Prahy
Marek Mlejnský
Masarykovo nám. 18
254 01 Jílové u Prahy
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