
Enigma®-hyQ
Lokalizacja nieszczelno ci na rurach z tworzyw sztucznych
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Enigma-HQ to wariant standardowej Enigmy z

wielopunktow  korelacj , który zosta  specjalnie

dedykowany do precyzyjnej lokalizacji nieszczelno ci na

ruroci gach z tworzyw sztucznych oraz d ugich odcinkach

magistralnych. Korelator tego typu charakteryzuje si

bardzo wysok  czu o ci   hydrofonów  (wykrywanie

d wi ków wycieku ze s upa wody) po czon  z

zaawansowan  filtracj  niskich cz stotliwo ci.

Zalety Systemu:

• Bardzo czu e hydrofony

• Filtowanie niskiego pasma cz stotliwo ci

• Wykrywanie najcichszych d wi ków

• Korelacja nocna lub dzienna

• Pomiar wielopunktowy

Korelacja wielopunktowa

Rejestratory Enigma-HQ rozstawiamy zwykle w wielu punktach na

ruroci gu w normalnych godzinach pracy. W trudnych przypadkach

mo emy zrobi  pomiar Enigm -HQ w godzinach nocnych kiedy szumy

zak ócaj ce s  najcichsze a ci nienie najwy sze.

Po odczycie danych do komputera oprogramowanie analizuje

pobrane d wi ki i wskazuje po o enie wycieku.

Transfer danych odbywa si  drog  optyczn  przez co

nie jest wymagany zasi g radiowy pomi dzy

rejestratorami.
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Part Numbers

Enigma-hyQ Compact Kit 
(3 loggers + hydrophones) 

Enigma-hyQ Kit
(8 loggers + hydrophones)

JXG 602

JXG 002

Zalety systemu:

• Programowanie i odczyd mo liwa przez wci ni cie

jednego klawisza w walizce komunikacyjnej

• ywotno  baterii 5 lat

• Zaawansowana filtracja funkcji spójno ci

• Auto-t umienie zak óce

• Auto-pomiar pr dko ci d wi ku w rurze

• Schemat ruroci gu do analizy

• Interfejs po aczony z Google Maps*

Information in this document is subject to change without notice.
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Optymalny projekt

Enigma HyQ zosta a zaprojektowana do wykrywania najcichszych

szumów wycieku – szumy wykrywane s  przez specjalne

pó przewodniki zastosowane w rejestratorze. To w po czeniu ze

zdolno ci  do przetwarzania sygna ów o bardzo niskich

cz stotliwo ciach, daje mo liwo  lokalizacji wycieków na rurach

z tworzyw sztucznych.

Filtracja niskich zakresów cz stotliwo ci

Narz dzie do automatycznej filtracji niskiego pasma

cz stotliwo ci "selekcjonuje" zakres cz stotliwo ci i tworzy

wielokrotnekorelacje w ró nych zakresach cz stotliwo ci (jak

pokazano po prawej stronie na ekranach poni ej). Technika ta

umo liwia skuteczne pomiary na rurach z tworzyw sztucznych,

d ugich odcinkach oraz du ych rednicach.

Wyciek na DN 1500mm el.sfer. 560 m (Chicago, USA)

Wyciek na DN 800mm odcinek 276 m (Londyn, UK)

Pomiar na odcinku 580m  PVC  Lorient Francja
*GOOGLE is a registered 

Google Maps is also their trade mark.
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