WABCO Ultrasonik
Sızıntı Dedektörü
ULTRASONİK sızıntı algılaması
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ULTRASONİK sızıntı algılaması
Sıradan sistemlerden DAHA HIZLI
EN KÜÇÜK SIZINTILARI bile algılar
Bakım gerektirmeyen TEKNOLOJİ
Servis GÜVENLİ VE TEMİZ

WABCO Leakage Detector Set 400 606 410 0
1.
2.
3.
4.
5.
6.

WABCO Sızıntı Dedektörü
Ses geçirmez kulaklık
Bağlantı parçası
Sondaj
Kablo
Taşıyıcı kayış
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Serbest hareketli bir ultrasonik sensör, bugüne kadar sızıntı spreyleri
veya sabunlu su ile zor bir şekilde ulaşılabilen basınç sisteminin
erişilemez parçalarına dahi ulaşır.
Teknisyen, hassas algılama ile çok
yüksek gürültülerde bile güvenlik
sağlayan koruyucu bir kulaklık
takar. Bu şekilde, sprey testi ile
neredeyse her zaman gözden
kaçan küçük sızıntılar da sorunsuz
olarak algılanır. Ultrasonik sensör
ile yapılan kontroller sayesinde
küçük sızıntılar kolay kolay büyüyemediğinden sürekli tekrarlanan
bakıma gerek kalmaz. Aynı zamanda arızalı araçların yeniden trafiğe
çıkması da engellenmiş olur.

se hiç eğitim gerektirmeyen
bağımsız bir sistemdir.
Akü şarj edilene kadar hiç
bakım gerektirmez.

ARTIRILMIŞ GÜVENLİK
Sprey ve sabunlu suyun aksine
ultrasonik sızıntı sensörünün kullanımının ardından servis temiz kalır.
Araç üzerinde paslandırıcı artıklar
kalmaz, teknisyenin sağlığı ve
güvenliği tehlikeye atılmamış olur.
Bu teknoloji şu an havacılık,
kimya ve ilaç sektörü gibi emniyetin önemli olduğu branşlarda kullanılmaktadır.

KOLAY KULLANIM

Kendiniz deneyin: Çalışmalarınızı
spreyle mümkün olduğundan daha
hızlı, daha temiz ve daha iyi bir
şekilde gerçekleştirebileceksiniz.

WABCO sızıntı dedektörü
son derece kolay ve neredey-

Daha fazla bilgiyi WABCO iletişim
partnerinizden edinebilirsiniz.

SATIŞ VE AYRINTILI BİLGİ İÇİN

WABCO (NYSE: WBC) ticari taşıtların
güvenlik ve verimliliği icin önde
gelen global teknoloji ve kontrol
sistemleri tedarikcisidir. 140 yılı aşkın
süredir faaliyet gösteren WABCO,
dünyanın önde gelen ticari kamyon,
otobüs, tır ve treyler üreticilerine
tedarik edilen frenleme, stabilite ve
aktarma otomasyon sistemlerine
yönelik olarak elektronik, mekanik
ve mekatronik teknolojilerinde
yeniliklerin öncüsü olmayı
sürdürmektedir. 2013 yılında 2.7 milyar
dolarlık satışa sahip WABCO’nun
merkezi Belçika Brüksel’dedir.
Daha fazla bilgi için aşağıdaki
adresimizi ziyaret edebilirsiniz:

www.wabco-auto.com
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