Ανιχνευτής διαρροών
της WABCO
Αναγνώριση διαρροών με υπέρηχους
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Αναγνώριση διαρροών με ΥΠΕΡΗΧΟΥΣ
ΤΑΧΥΤΕΡΗ σε σύγκριση με τα συμβατικά συστήματα
Αναγνωρίζει ακόμη και τις ΜΙΚΡΟΤΕΡΕΣ ΔΙΑΡΡΟΕΣ
Άνευ απαίτησης συντήρησης ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Προσφέρει στο συνεργείο ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
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ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΑΞΙΟΠΙΣΤΟ

πιο απλές γνώσεις και δεν απαιτεί κάποια ειδική εκπαίδευση.

Ο μηχανικός φορά προστατευμένα από
ήχους ακουστικά, τα οποία διασφαλίζουν την ακριβή αναγνώριση ακόμη και
σε περιβάλλον με δυνατούς θορύβους.
Με τον τρόπο αυτό αναγνωρίζονται
ακόμη και απειροελάχιστες διαρροές – οι οποίες παραβλέπονται σχεδόν
πάντα στη δοκιμή με σπρέι – απροβλημάτιστα. Επειδή οι μικρές διαρροές
συχνά εξελίσσονται σε μεγάλες, η
εξέταση με τον αισθητήρα υπερήχων
κάνει περιττή την ανάγκη εκ νέου συντήρησης. Ταυτόχρονα αποσύρονται με
αυτόν τον τρόπο ελαττωματικά οχήματα από την κυκλοφορία στο δρόμο.

Σε αντίθεση με τη χρήση των σπρέι
και του σαπουνόνερου, το συνεργείο παραμένει κατά τη χρήση της
διάταξης αναγνώρισης διαρροών
με υπέρηχους καθαρό. Δεν παραμένουν διαβρωτικά κατάλοιπα στο
όχημα και η υγεία και η ασφάλεια των
μηχανικών δεν τίθεται σε κίνδυνο.
Η τεχνολογία αυτή εφαρμόζεται
ήδη σε κλάδους, οι οποίοι δίνουν
μεγάλη σημασία στην ασφάλεια,
όπως η αεροπορική, χημική και
φαρμακευτική βιομηχανία.

ΑΠΛΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ

Πειστείτε οι ίδιοι σχετικά: Θα διεκπεραιώνετε την εργασία σας γρηγορότερα, καθαρότερα και καλύτερα απ΄ ότι
θα μπορούσατε ποτέ με ένα σπρέι.

Ο ανιχνευτής διαρροών της WABCO
είναι ένα ανεξάρτητο σύστημα, του
οποίου ο χειρισμός γίνεται με τις

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στους συνεργάτες της WABCO.

ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΕΜΠΟΡΟΥ

Η WABCO (NESE:WBC) είναι ένας
κορυφαίος παγκόσμιος προμηθευτής
τεχνολογιών και συστημάτων ελέγχου
για την ασφάλεια και την αποδοτικότητα
των επαγγελματικών οχημάτων. Η
WABCO ιδρύθηκε πριν από 140 χρόνια
και συνεχίζει να πρωτοπορεί στην
ανάπτυξη καινοτόμων ηλεκτρονικών,
μηχανικών και μηχατρονικών
τεχνολογιών για αυτόματα συστήματα
πέδησης, ευστάθειας και μετάδοσης
κίνησης τα οποία προμηθεύονται οι
κορυφαίοι στον κόσμο κατασκευαστές
επαγγελματικών φορτηγών, λεωφορείων
και ρυμουλκούμενων. Με πωλήσεις της
τάξης τα 2,7 δισεκ. δολαρίων το 2013, η
WABCO έχει την κεντρική έδρα της στις
Βρυξέλλες του Βελγίου. Για περισσότερες
πληροφορίες επισκεφθείτε τον ιστότοπο:

www.wabco-auto.com
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Ένας ελεύθερα κινούμενος αισθητήρας
υπερήχων φτάνει και στα δυσκολότερα Εκτός από την ανάγκη τακτικής φόρτισης της μπαταρίας δεν
σημεία από άποψη πρόσβασης των
απαιτεί κάποια συντήρηση.
συστημάτων πίεσης, τα οποία μέχρι
πρότινος ήταν δύσκολα προσβάσιμα
ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
με σπρέι διαρροών ή σαπουνόνερο.

