Sızdırma Detektörü

Çıplak kulakla asla duyamayacaklarınızı duyun!
FREN, SÜSPANSIYON VE HAVALANDIRMA SISTEMLERINDEKI
SIZINTILARI BELIRLERKEN ZAMANDAN %90'A VARAN
ORANLARDA TASARRUF EDIN

AZ ZAMAN ALAN
TATMINKAR

KESIN

HIZLI

GÜVENILIR TEMİZ
ESNEK
BASİT
UYGUN FİYATLI KULLANIŞLI

GÜVENLI

Güvenilir olmayan sızdırma tanımlama yöntemlerinden bıktınız mı?
Çıplak kulakla duyamayacağınız küçük sızıntılarla mı boğuşuyorsunuz?
WABCO sizin için rahat, zaman kazandıran ve temiz bir çözüm tasarladı.
Baskı altında alev almayan gazların olduğu sistemlerde sızıntılar ultrason teknolojisi ile belirlenebilir.
WABCO Sızıntı Detektörü ultrason sinyalini duyulabilir bir sese çevirerek sızıntının boyutunu
ekranda optik olarak gösterir.

Zayıf noktayı bulmak bir uzmanın işidir. Kalp hastalığı mı, hava yolu tıkanıklığı mı,
yoksa sadece soğuk algınlığı mı? Doğru ellerde (ve kulaklarda) yanıtı bir stetoskop
verecektir. Şimdi tüm sistemlerde tüm sızıntıları duymak için WABCO Sızıntı Detektörünü
kullanabilirsiniz.
WABCO ile uzman sizsiniz.

“

Servise bir kamyon geldiğinde sızıntılar için iki
dakikalık rutin bir kontrol yaparız.
Bir keresinde iki vidalama konektörünün sebep
olduğu 2 küçük sızıntı bulduk. Daha ileride hasar
ve maliyete neden olmaması için onları onardık.
Sonuç: bu kadar detaycı olduğumuz için çok
memnun bir müşteri ve tamirhaneye gelen yeni
müşteriler.

Hizmetlerinizi kişiselleştirecek faydalar

”

Eskiden zaman alan bir işte yüksek zaman tasarrufu, sızıntı
varsa 2 dakika içinde bulabilirsiniz
Sızıntılar çok kısa bir sürede tespit edilebildiği için servise gelen
araçlar için tarama standart bir prosedür haline gelebilir, bu da
müşteri memnuniyetini ve yeni müşterileri arttırır.
En küçük sızıntıların bile hemen tespit edilmesi hızlı aşınmayı
önler
Ekstra bir hizmet sunarak tamirhanenize yeni müşteriler
kazandırabilirsiniz
Geleneksel yöntemlerden çok daha güvenilir ve kesin
Basit, temiz ve kullanımı güvenli (artık dökülen aşındırıcı sıvılar
yok)

Vazgeçilmez bir cihaz, piyasada zamanı en verimli kullanan sistem
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Kalibrasyon gerekmez
Esnek sonda ulaşılması zor alanları bile çabucak kontrol eder
WABCO Ultrasonlu Detektör, yalıtımlı kulaklıklar, güç kaynağı, sensör, kablo ve askıyı
içeren kullanışlı set
Fiyatı uygun olan, zaman tasarrufu sağlayan, daha fazla müşteri kazandıran ve müşteri
memnuniyetini arttıran bu cihaza her tamirhane sahip olmalı

WABCO Sızıntı Detektörü
•
•
•
•

Hizmet ortaklarımız tarafından kullanılır
Kimyasallar ya da havacılık sektörleri gibi güvenliğin önemli olduğu sektörlerde kullanılan
köklü teknolojiyi kullanır
25 yılı aşkın tanı tecrübesi üzerine inşa edilmiştir
Otomotiv parçaları üretimindeki 150 yıllık kanıtlanmış deneyimi kullanır

> wabco.com/diagnostictools adresindeki videoyu izleyin

Zamanı daha verimli kullanan bir sızıntı tespiti mi gerekiyor?
WABCO Sızıntı Detektörünü (400 606 410 0) hemen şimdi distribütörünüz
aracılığıyla sipariş edebilirsiniz.

