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Elastyczna technologia akustycznej lokalizacji wycieków

Mikron3 został zaprojektowany do 
optymalnej identyfikacji i lokalizacji 
nieszczelności. Połączenie 
zaawansowanych czujników z wysoce 
precyzyjną elektroniką przetwarzania 
szumów zapewnia doskonałą wydajność 
akustyczną tego urządzenia. Dzięki 
wyborowi czujników i przetworników, 
Mikron3 to elastyczne narzędzie do pracy w 
każdych warunkach.

Korzyści:
• Wysokiej jakości czujniki piezoelektryczne dla
optymalnej jakości dźwięku

• Bezprzewodowa komunikacja czujnika do
redukcji szumu zakłóceń

• Dynamiczna ochrona słuchu

• Wybór czujników:
- Pręt Osłuchowy

- Akcelerometr

- Mikrofon Dzwonowy 

• Wybór trzech procesorów:

- Mini

- Profesjonalny

- PrimeTouch App 

• Ładowanie baterii w walizce

Zasady działania:

Woda wydostająca się pod ciśnieniem z rur generuje 
hałas, który jest przenoszony przez materiał z którego 
zbudowana jest zbudowana. Hałas ten może być 
wykryty na dostępnej armaturze, takiej jak zawory i 
hydranty. Szum przemieszcza się również 
bezpośrednio z przecieku przez ziemię do 
powierzchni, na której możemy go wykryć mikrofonem 
gruntowym.

Wstępna lokalizacja:
Drążek osłuchowy umieszczamy na dostępnych 
częściach rurociągu, takich jak zawory lub hydranty. 
Porównanie poziomu hałasu wskazuje, za którym 
odcinku rury znajduje się wyciek. Drążek ma 
ergonomiczny kształt, który jest zrównoważony i łatwy 
w przemieszczaniu. Posiada również podświetlającą 
diodę LED, aby pomóc znaleźć części armatury w 
głębokich komorach.
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PrimeTouch wyświetlanie spektrum 
częstotliwości do filtracji

Procesor

Mini 

Pro  

PrimeTouch 

Czujnik

Akcelerometry

Model System – opcje procesora  

Drążęk osłuchowy + przedłużenia

Mikrofon Gruntowy + trójnóg

Słuchawki

Ładowarka + kabel samochodowy

Walizka transortowa

Alpha

l

l

l

l

Gamma

l

l

l

l

Alpha+ 
Gamma

l

l

l

l

l

Model

Opcje systemowe Mikron3 dla większej 
elastyczności
Wersja Mini, jest to małe i bardzo proste w obsłudze 
urządzenie które można przymocować na pasku 
operatora.

Wersja Profesjonalna. Urządzenie wyświetla 
minimalny poziomu hałasu, który jest poza szumem 
tła, bez przejściowych zakłóceń, takich jak odgłosy 
ruchu drogowego. Wykres słupkowy pozwala 
operatorowi zobaczyć położenie maksymalnego 
hałasu nieszczelności. Filtry pozwalają również na 
tłumienie szumu tła. Tryb rejestrowania dźwięku 
wyświetla poziom hałasu podczas gdy zawory są 
zamknięte do izolowania potencjalnych wycieków z 
rur.

PrimeTouch App. Mikron3 jest dostępny jako 
aplikacja na PrimeTouch w którym znajduje się 
również Korelator Eureka3. Opcja ta zapewnia wiele 
możliwości technologicznych w tym minimalny 
poziom hałasu, wyświetlacz poziomu częstotliwości 
do pomocy w dokładnej lokalizacji nieszczelności 
wraz z funkcją nagrywania dźwięku do późniejszej 
analizy. Posiada również tryb śledzenia rury. 

Dynamiczna kontrola słuchu
Dynamiczny Odsłuch stale monitoruje wykryty 
poziom hałasu. Jeśli poziom hałasu zmienia się 
szybko, na przykład z powodu bardzo głośnego, 
chwilowego hałasu ruchu ulicznego, dźwięk do 
słuchawek zostaje wyłączony. Gdy źródło 
głośniejszego hałasu znika, sterowania 
automatycznie wznawia połączenie dźwięku do 
słuchawek. Ta kontrola zarówno chroni słuch 
operatora.

Komponenty systemu

Opcje

PrimeTouch minimalny dźwięk wycieku + 
częstotliwość




