Detetor de Fugas
Ultrasónico da WABCO
Deteção de fugas por ultrasons
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Deteção de fugas com ULTRASONS
MAIS RÁPIDO do que sistemas convencionais
Deteta mesmo AS FUGAS MAIS PEQUENAS
TECNOLOGIA sem manutenção
Mantém a oficina LIMPA E SEGURA
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1. Detetor de Fugas WABCO
2. Auscultadores com
isolamento acústico
3. Fonte de alimentação
4. Sonda
5. Cabo
6. Cinta de transporte
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Um sensor de ultrasom de livre
movimento chega a todos os componentes de difícil acesso do sistema
pneumático onde, até agora, foi muito
difícil chegar com sprays anti-fugas
ou uma solução de água e sabão.
O mecânico utiliza auscultadores com
isolamento acústico, que garantem a
deteção exata, mesmo num ambiente muito ruidoso. Assim, detetará,
sem problemas, fugas minúsculas
- quase nunca detetadas por testes de pulverização. Como fugas
pequenas muitas vezes se tornam
em grandes fugas, o exame com
o sensor de ultrasom garante que
não será precisa realizar uma nova
manutenção. Ao mesmo tempo fica
assegurado que todos os veículos
voltam sem defeitos à estrada.

FÁCIL MANUSEAMENTO
O Detetor de Fugas WABCO é um
sistema independente de utiliza-

DISTRIBUIDOR:

ção intuitiva, quase sem formação
necessária. Além do carregamento
regular do acumulador não necessita qualquer manutenção.

MAIOR SEGURANÇA
Ao contrário dos métodos com
sprays e soluções com água e
sabão, a deteção de fugas com
ultrasom deixa a oficina limpa. Não
ficam resíduos corrosivos no veículo e não há perigo para a saúde
e a segurança dos mecânicos.
A tecnologia já é utilizada nos
setores cientes da sua segurança,
como na aeronáutica e na indústria química e farmacêutica.
Fique convencido: poderá trabalhar
mais rápido, mais limpo e melhor
do que alguma vez com um spray.
Pode obter mais informações
do seu parceiro WABCO.

WABCO (NYSE:WBC) é um fornecedor
líder mundial de tecnologia e sistemas
de controlo para a segurança e
eficiência de veículos comerciais.
Fundada há mais de 140 anos, a
WABCO continua a ser pioneira no
desenvolvimento de tecnologias
electrónicas, mecânicas e mecatrónicas
para sistemas de automatização de
travagem, estabilidade e transmissão
fornecidos aos fabricantes líderes
mundiais de camiões, autocarros e
reboques. A WABCO está sediada em
Bruxelas, Bélgica, e, em 2013, teve um
volume de vendas de $2,7 mil milhões.
Para mais informações, consulte:

www.wabco-auto.com
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