
technology for network management and leakage control   

• Optymalna skuteczność w przypadku trudnych 
wycieków

• Możliwość uniknięcia kosztownych prac nocnych

• Trzy próbki dźwięku oddzielają wyciek od poboru 
wody

• Najnowocześniejsza 24 bitowa cyfrowa korelacja

• Lokalizuje wielokrotne wycieki 
Wielopunktowa korelacja sieciowa
Rejestratory Enigma rozmieszcza się w kilku pozycjach, 
zazwyczaj na zaworach lub hydrantach, podczas 
normalnych godzin pracy. Czujniki można zaprogramować 
do pracy dziennej lub nocnej. Następnie urządzenia 
rejestrują dźwięki rozchodzące się po rurze, a następnie 
są przekazywane do obróbki w programie komputerowym 
Enigma, w wyniku której otrzymujemy przypuszczalne 
miejsca wycieków.
Programowanie i zapisywanie danych z rejestratorów 
odbywa się za pomocą komunikacji optycznej i USB dzięki 
czemu otrzymujemy wysokiej jakości pliki.

Wielopunktowy system 
korelacyjny do lokalizacji 
wycieków

Enigma® to najnowocześniejszy system rejestracji 

korelacyjnej do określania lokalizacji wycieków w 

rurociągach wodnych znajdujących się pod powierzchnią 

gruntu. Enigma łączy w sobie  w   ramach   jednej   

operacji   rejestrację   szumów z korelacją szumów, co 

pozwala na uzyskanie wyższej skuteczności roboczej.

Enigma oferuje następujące funkcje:

Enigma®

Enigma - zestaw z ośmioma czujnikami

Enigma-Compact - zestaw z trzema czujnikami

• Niski koszt, wysokiej jakości cyfrowy korelator

• Instalacja niezakłócająca ruchu ulicznego

• Łatwe w użyciu 



Optimum leak sensing

Wykonywanie pomiarów w 
godzinach nocnych zapewnia 
idealne warunki do poprawnej 
korelacji. To dzięki braku 
zakłóceń generowanych przez 
pobory wody lub szum 
otoczenia, a z tego samego 
powodu ciśnienie w rurze jest 
wyższe co wzmaga szum 
wycieku.

Widok miniatur korelacji z automatycznym sortowaniem 
pomiarów o najwyższym prawdopodobieństwem wycieku

Enigma-Compact Kit (3 czujniki

Enigma Kit (8 czujników

JXG 601

JXG 001

Widok miniaturek korelacji (prawa strona ekranu) ze 
schematem rur umożliwia łatwą wizualizacje korelacji i pozycji 
czujników

Produkty

Wyciek na sieci żeliwnej zlokalizowany na około 760 metrze

Cechy systemu:
• Programowanie/odczyt za pomocą PC lub jednego 

przycisku w walizce

• Zasilanie rejestratorów zapewnione na 5 lat

• Zaawansowane funkcje filtrowania i spójności korelacji

• Tłumienie niepożądanych zakłóceń

• Automatyczne określani prędkości dźwięku w rurze

• Schemat rur z podglądem miniaturek korelacji

• Interfejs Google Maps*

Oddzielenie normalnego poboru wody
Każdy z rejestratorów dokonuje zapisu trzech 
okresów. Szum generowany przez wyciek jest 
stały, dlatego dzięki wizualizacji epok jesteśmy w 
stanie określić czy widoczny wykres szumu jest 
czasowy czy stały.

Wiele okresów mających na celu określenie, czy wynik 
spowodowany jest przez normalny pobór czy jest to 
wyciek.

*Google oraz Google Maps jest zareejstrowanym znakiem handlowym Google Inc.
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