Leakage Detector
[Ανιχνευτής διαρροών]

Ακούστε αυτό που με γυμνά αυτιά δε θα μπορούσατε
να ακούσετε ποτέ!
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΉΣΤΕ ΈΩΣ ΚΑΙ 90% ΧΡΌΝΟ ΣΤΗΝ ΑΝΑΖΉΤΗΣΗ
ΔΙΑΡΡΟΏΝ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΈΔΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ, ΚΑΘΏΣ ΚΑΙ
ΣΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΆΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΎ

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩΝΤΑΣ ΧΡΟΝΟ
ΜΕ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΓΡΗΓΟΡΑ
ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

ΑΞΙΟΠΙΣΤΑ ΚΑΘΑΡΑ
ΕΥΚΟΛΑ ΕΥΕΛΙΚΤΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ

ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Κουραστήκατε με τις αναξιόπιστες μεθόδους αναζήτησης διαρροών; Έχετε προβλήματα με μικρά μη
στεγανά σημεία, που δεν μπορείτε να ακούσετε με γυμνό αυτί;
Τώρα, υπάρχει διαθέσιμη μία πρακτική και καθαρή λύση που εξοικονομεί χρόνο. Σε συστήματα που
βρίσκονται υπό πίεση μη εύφλεκτου αερίου, οι διαρροές μπορούν να εντοπιστούν με μία τεχνική
υπερήχων. Ο ανιχνευτής διαρροών WABCO Leakage Detector μετατρέπει το σήμα υπερήχων σε ένα
ακουστικό σήμα και δείχνει οπτικά το μέγεθος της διαρροής μέσω μίας οθόνης.

Η αναζήτηση του αδύναμου σημείου είναι δουλειά ενός ειδικού.
Ένα πρόβλημα στην καρδιά, δύσπνοια ή απλό κρύωμα;
Στα σωστά χέρια (και με τα σωστά αυτιά) το στηθοσκόπιο δίνει την απάντηση. Με τον
ανιχνευτή διαρροών WABCO Leakage Detector μπορείτε να ακούσετε πλέον μία διαρροή
σε κάθε σύστημα.
Με τη WABCO γίνεστε εσείς ο ειδικός.

“

Όταν ένα φορτηγό έρχεται στο συνεργείο μας για
συντήρηση ή επισκευή, διεξάγουμε έναν δίλεπτο έλεγχο
ρουτίνας για πιθανές διαρροές. Μία φορά, εντοπίσαμε δύο
μικρές διαρροές, που είχαν προκληθεί από δύο φθαρμένες
βιδωτές συνδέσεις. Προς αποφυγή περαιτέρω ζημιών και
εξόδων, τις επισκευάσαμε. Αποτέλεσμα; Ένας πελάτης απόλυτα
ευχαριστημένος από την προσοχή μας, και επιπλέον δουλειά
για το συνεργείο.

”

Πλεονεκτήματα επαγγελματοποίησης των υπηρεσιών σέρβις σας:
Μεγάλη εξοικονόμηση χρόνου σε έως τώρα εξαιρετικά χρονοβόρες
εργασίες. Βρίσκετε μία υπάρχουσα διαρροή τόσο γρήγορα όσο ποτέ πριν
Επειδή οι διαρροές με αυτόν τον έλεγχο εντοπίζονται τόσο γρήγορα,
ο έλεγχος υιοθετείται στην προκαθορισμένη διαδικασία επισκευής
ελαττωματικών οχημάτων. Έτσι, αυξάνεται η
ικανοποίηση των πελατών και ο όγκος εργασιών
	Η άμεση αναγνώριση ακόμη και των μικρών διαρροών (εμποδίζει
την πρόωρη φθορά του συμπιεστή του οχήματος και
τη μεγάλη κατανάλωση καυσίμου)
Σημαντικά πιο αξιόπιστη και ακριβής από τις συνηθισμένες
διαδικασίες
Εύκολος, καθαρός και ασφαλές στη χρήση
(χωρίς να χύνονται διαβρωτικά υγρά)
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Ένα απαραίτητο εργαλείο, το αποτελεσματικότερο από άποψη χρόνου
σύστημα στην αγορά
Δε χρειάζεται βαθμονόμηση
Ένας εύκαμπτος αισθητήρας ελέγχει γρήγορα ακόμη και δύσκολα προσβάσιμα σημεία
Πρακτικό κιτ: Ανιχνευτής διαρροών WABCO Leakage Detector, μονωμένα ακουστικά,
τροφοδοτικό, αισθητήρας, καλώδιο και ζώνη μεταφοράς
Τόσο οικονομικό, που κάθε συνεργείο θα ήθελε να έχει μια τέτοια συσκευή. Ο λόγος;
σημαντική εξοικονόμηση χρόνου, πρόσθετες παραγγελίες, ικανοποίηση πελατών

WABCO Leakage Detector [Ανιχνευτής διαρροών WABCO]
• χρησιμοποιείται από τους συνεργάτες σέρβις μας
• τεχνολογία που εφαρμόζεται, επίσης, σε σχετικές με την ασφάλεια βιομηχανίες (χημικές ή
αεροναυπηγικές)
• βασίζεται σε διαγνωστική εμπειρία περισσότερων από 25 χρόνων
• αξιοποιεί τη δοκιμασμένη τεχνογνωσία 150 ετών της παραγωγής εξαρτημάτων οχημάτων
> Δείτε το βίντεο στη σελίδα wabco-auto.com/diagnostictools

Αναζήτηση διαρροών σε λιγότερο χρόνο;

Παραγγείλετε τώρα τον ανιχνευτή διαρροών WABCO Leakage Detector
(400 606 410 0) από τον προμηθευτή σας.

