WABCO Ultrasonic
Leakage Detector
Lekdetectie voor persluchtsystemen
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Lekdetectie met ULTRASOON GELUID
SNELLER dan conventionele systemen
Ontdekt zelfs de KLEINSTE LEKKAGE
Onderhoudsvrije TECHNOLOGIE
Houdt de werkplaats VEILIG EN SCHOON

WABCO Leakage Detector Set 400 606 410 0
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WABCO Leakage Detector
Geïsoleerde hoofdtelefoon
Voeding
Sonde
Kabel
Draagriem
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Een vrij bewegende ultrasone
sensor bereikt de ontoegankelijke delen van het systeem die
met een spray of zeepwater altijd moeilijk bereikbaar waren.
De gebruiker draagt een geïsoleerde
hoofdtelefoon, die een nauwkeurige
herkenning zelfs in zeer rumoerige omgevingen, veiligstellen. Dat
betekent dat minuscule lekkages
die met spraytests haast altijd over
het hoofd werden gezien, probleemloos worden herkend. De oplossing
garandeert dat herhaaldelijk onderhoud niet nodig is en voorkomt dat
voertuigen niet in defecte toestand
op de weg worden teruggebracht.

EENVOUDIG GEBRUIK
De WABCO Leakage Detector
is een standalone systeem, dat
intuïtief kan worden bediend en
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nauwelijks enige training vereist.
Het is volledig onderhoudsvrij.

HOGERE VEILIGHEID
In tegenstelling tot bij sprays en
zeepwater, blijft de werkplaats bij
gebruik van de ultrasone lekdetectie
schoon. Er blijven geen corrosieve
resten op het voertuig achter en
gezondheid en veiligheid van de
gebruiker worden niet aangetast.
Het systeem wordt over het algemeen gebruikt in sectoren
waarin hoge veiligheidseisen
gelden, bijvoorbeeld in de luchtvaart, chemische techniek en
farmaceutische industrie.
Overtuig uzelf ervan hoe u uw werkzaamheden hiermee sneller, schoner en beter kunt verrichten, dan
met enige spray ooit mogelijk was.
Voor aanvullende informatie, neem
contact op met uw WABCO dealer.

WABCO Vehicle Control Systems
(NYSE: WBC) is wereldwijd een van
de toonaangevende leveranciers van
veiligheids- en regelsystemen voor
bedrijfsvoertuigen. Meer dan 140
jaar is WABCO toonaangevend in
de ontwikkeling van elektronische,
mechanische en mechatronische
technologieën voor rem-, stabiliteitsen automatische aandrijfsystemen.
Tot de klanten behoren de bekendste
fabrikanten van bedrijfsvoertuigen,
trailers en bussen ter wereld.
WABCO heeft haar hoofdkantoor
in Brussel, België. Voor meer
informatie bezoek onze website:

www.wabco-auto.com

© 2012 WABCO All rights reserved 820 060 067 3 / 10.2012

EXTREEM BETROUWBAAR

