Ultrasonic Transmitter
[Διαβιβαστής υπερήχων]

Ultrasonic Transmitter [Διαβιβαστής υπερήχων]:
Hightech για στεγανότητα!
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ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Δεν θα ήταν τέλειο ένα γρήγορο και αξιόπιστο σύστημα εντοπισμού διαρροών σε οχήματα δημοσίας
χρήσης;
Οι φθαρμένες και μη στεγανές φλάντζες θυρών και παραθύρων αποτελούν μόνιμο πρόβλημα.
Δημιουργούν έντονο θόρυβο στην καμπίνα και ανεπιθύμητη εισχώρηση υγρασίας στο εσωτερικό
του οχήματος. Η αναζήτηση τέτοιων συχνά μικροσκοπικών διαρροών αποτελεί για κάθε συνεργείο
χρονοβόρα και πολύπλοκη διαδικασία. Η προφανώς πιο αξιόπιστη λύση στην αγορά: ο διαβιβαστής
υπερήχων της WABCO.

Ο έλεγχος μίας φλάντζας αποτελεί δουλειά ενός ειδικού. Οι γιατροί διαθέτουν
ένα ελαφρύ όργανο για να ελέγχουν εάν η ακοή σας έχει επηρεαστεί, παραδείγματος
χάριν από μία μικρή τρύπα στο τύμπανο. Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο σάς βοηθάει ο
διαβιβαστής υπερήχων της WABCO στον άμεσο εντοπισμό ελαττωματικών φλαντζών.
Με τη WABCO γίνεστε εσείς ο ειδικός.

“

Η αναζήτηση της αιτίας εισχώρησης
υγρασίας σε ένα όχημα αποτελούσε κάποτε
εξαιρετικά χρονοβόρα διαδικασία. Εάν καταφέρναμε
τελικά να την εντοπίσουμε! Η επισκευή δεν ήταν
πάντα επιτυχής. Ο διαβιβαστής υπερήχων έχει
απλοποιήσει σημαντικά την εργασία. Γλιτώνουμε
χρόνο και μπορούμε να έχουμε μία συγκεκριμένη και
οικονομική επισκευή.

”

Πλεονεκτήματα για τη στήριξη της εργασίας σας:
Δε χρειάζεται συντήρηση, δεν απαιτείται βαθμονόμηση
Γρήγορη, οικονομική ως προς το χρόνο και εύκολη διάγνωση
ελαττωματικών φλαντζών θυρών, χώρων αποσκευών και
παραθύρων
Αξιόπιστη και ακριβής σύγχρονη τεχνολογία
Φιλική προς το χρήστη, υψηλής ποιότητας συσκευή
Η σάρωση για τον εντοπισμό των διαρροών μπορεί να γίνει
κλασική διαδικασία για όλες τις εργασίες επισκευής και
συντήρησης οχημάτων. Αποτέλεσμα; ικανοποιημένοι πελάτες:
• Μείωση των εσωτερικών θορύβων
• Αποφυγή πρόσθετων εξόδων λόγω ζημιών από υγρασία
• Μικρότεροι χρόνοι επισκευής και ακινητοποίησης
• Δημιουργία πρόσθετων αναθέσεων επισκευών

Ένα υπερσύγχρονο εργαλείο για ακρίβεια και εξοικονόμηση χρόνου
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14 σφαιρικά ταξινομημένοι πομποί υπερήχων για την ομοιόμορφη κατανομή των υπερήχων
Κεντρικό χειριστήριο για τη ρύθμιση της έντασης, της διάρκειας δοκιμής και της συχνότητας
Στηθοσκόπιο με πρακτικό τρίποδο, μαγνήτη και στήριγμα βεντούζας για τέλεια τοποθέτηση

WABCO Ultrasonic Transmitter [Υπερηχητικός διαβιβαστής WABCO]
• βασίζεται στη δοκιμασμένη και επιτυχημένη τεχνολογία ναυτιλίας (cargo)
• βασίζεται σε διαγνωστική εμπειρία περισσότερων από 25 χρόνων
• αξιοποιεί τη δοκιμασμένη τεχνογνωσία 150 ετών της παραγωγής ανταλλακτικών αυτοκινήτων
> Δείτε το βίντεο στη σελίδα wabco-auto.com/diagnostictools

Μία δοκιμασμένη λύση για τον γρήγορο εντοπισμό
διαρροών;

Παραγγείλετε τώρα τον διαβιβαστή υπερήχων WABCO Ultrasonic Transmitter
(452 600 100 0) από τον προμηθευτή σας.

