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EMISSOR DE ULTRASONS WABCO
As imperfeições e as fugas nas juntas das portas e janelas são
um problema que aparece periódicamente nos vehículos
pesados. Costumam provocar ruídos incómodos no interior do
veículo durante a marcha e indesejadas infiltrações de humidade.
A identificação destas fugas, habitualmente diminutas, representa
um desafio difícil e demorado para qualquer oficina. Com o
emissor de ultrasons, a WABCO lança agora no mercado um
produto para ajudar as oficinas a identificar estas fugas de forma
rápida e fiável.

FUNÇÃO
O emissor de ultrasons é um modelo de forma esférica que enche
uniformemente uma sala fechada emitindo um som inaudível para
o ser humano. Para a aplicação na oficina, o emissor de ultrasons
é colocado no interior do veículo fechado.

Emissor de ultrasons WABCO
Referência 452 600 100 0

Com a ajuda do WABCO Leakage Detector (400 606 410 0), o utilizador pode verificar e identificar no exterior
do veículo todas as juntas afectadas. Desta forma, qualquer anomalia ou fuga pode ser localizada de forma
simples e rápida graças a uma percepção (ampliada) do som gerado pelo emissor de ultrasons.

AS VANTAGENS PARA A OFICINA
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Notável poupança de tempo para identificar fugas difíceis de encontrar nas juntas das portas e das
janelas.
Fiabilidade considerávelmente maior na identificação de fugas quando comparado com os métodos
tradicionais.
Aumento da satisfação dos seus clientes redizindo os ruídos no interior do veículo durante a marcha.
Assim consegue-se evitar o incómodo dos seus clientes e os custos adicionais devidos a danos
provocados pela humidade no caso de juntas danificadas.
Os 14 emissores de ultrasons esféricos instalados permitem distribuir o som uniformemente no interior
do veículo. Não é necessário mudar várias vezes a posição do aparelho.
O aparelho não necessita de manutenção nem há qualquer necessidade de verificação ou calibração.
Consiga que os seus clientes se sintam mais satisfeitos reduzindo os tempos de reparação e de
inactividade do veículo.
Benefície da elevada qualidade habitual dos produtos WABCO.

Se deseja mais informação, entre em contacto com o seu distribuidor WABCO
(www.wabco-auto.com/findwabco).
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