WABCO Ultrasonic
Detektor úniku vzduchu
Zjištění úniku vzduchu pomocí stlačeného vzduchu

• Zjištění úniku vzduchu pomocí
ULTRAZVUKU
• RYCHLEJŠÍ než konvenční systémy
• Zjistí dokonce i NEJMENŠÍ NETĚSNOSTI
• Bezúdržbová TECHNOLOGIE
• Udržuje dílnu BEZPEČNOU A ČISTOU
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1. Detektor úniku
vzduchu WABCO
2. Izolující sluchátka
3. Síťový zdroj
4. Sonda
5. Kabel
6. Smyčka
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Volně pohyblivý ultrazvukový senzor
dosahuje nepřístupné části tlakového systému, které byly se sprejem na netěsnosti nebo mýdlovou
vodou pořád těžce dosažitelné.
Obsluha nosí izolující sluchátka,
které zajišťují přesné zjištění dokonce i ve velice hlasitých okolích.
To znamená, nepatrné netěsnosti
– které byly se sprejovým testem
téměř pořád prohlíženy – budou
bez problémů zjištěny. Z malých
netěsností se stanou ne ojediněle
veliké netěsnosti. Řešení zabezpečí, aby žádné opakované údržby nebyly potřebné, zatímco se
současně zabezpečí, že vozy se
nevrátí na silnici ve vadném stavu.

se může intuitivně obsluhovat bez
toho aby bylo potřebné školení.
Až na pravidelnou výměnu akumulátoru je úplně bezúdržbový.

ZVÝŠENÁ BEZPEČNOST
Na rozdíl od spreje a mydlové vody
zůstává dílna pri použití ultrazvukového zjištění netěsnosti čista.
Zde nezůstanou žádné korozivní
zbytky na voze a zdraví a bezpečnost obsluhy se nenaruší.

JEDNODUCHÁ
MANIPULACE

Přesvědčte se sami o tom, jak
je možné Vaši práci tím rychleji, čistěji a lépe vyřídit, než jak
tomu bylo možné se sprejem.

WABCO (NYSE: WBC) je globální
lídr a dodavatel technologií, řídících
systémů pro bezpečnost a úsporu
nákladů užitkových vozidel. Více jak
140 let se WABCO podílí na zásadním
vývoji elektronických, mechanických
a mechatronických technologií pro
brzdění, stabilitu a automatické
řazení, které jsou dodávány světovým
výrobcům užitkových vozidel,
přípojné techniky a take autobusů..
S obratem vice jak $2.7 billionu v
roce 2013. WABCO je lokalizováno
hlavním sídlem do Bruselu v Belgii.
Pro více informací navštivte:

Detektor úniku vzduchu od firmy
WABCO je nezávislý systém, který

Další informace obdržíte u Vašeho zástupce firmy WABCO.

www.wabco-auto.com

RAZÍTKO PRODEJCE

Systém se používá všeobecně v
beypečnostních oborech, jako například letecká doprava, chemická
technika a farmaceutický průmysl.
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