
 
 
 

 

 

Su şebekelerindeki sızıntıların 

erken belirlenmesi için istasyon 

tipi ve mobil gürültü kaydediciler. 

 

Sağlam, Kullanışlı, Güvenilir

SePem  

100 - 150 



SePem ® Sağlam, Kullalınışlı, Güvenilir 
Su Kayıplarını Erken Tespit Etme 

Şebeke ağlarındaki sızıntılar önemli miktarda su kaybına neden olmaktadır. SePem ® ile ağın sistematik 
izlenmesi sayesinde veri kaydedicileriyle mevcut sızıntıları güvenilir bir şekilde tespit edebilir ve tamir 
sonrasında oluşan kaçakları da kısa sürede yakalayabilirsiniz. SePem ® geleneksel yöntemlere göre çok 
daha hızlıdır. 

 

Sistematik Sızıntı Tespiti 

SePem ® Sistemi, SePem® 01 Master alıcısını ve  çok sayıda veri kaydediciyi içerir; SePem® 01 Master 
alıcısı, 400 adete kadar veri kaydediciyi  kontrol edebilir. SePem® 100'ler mobil kullanım için tercih 
edilirken, SePem® 150'ler kalıcı kullanım için tasarlanmıştır. Valf çubuğu uzantılarına, hidrantlara veya 
boru ağındaki diğer bağlantılara manyetik olarak bağlanırlar. Kaydediciye entegre edilmiş mikrofon, 
hattaki yapı kaynaklı gürültüyü bir ses sinyaline dönüştürür. Bu, düşük tüketim zamanlarında uygulanırsa 
daha iyi sonuç verecektir. Çevrede çok az ses girişimi olduğunda, 2:00 ve 4:00 saatleri arasındaki 
dinlemeler daha etkindir. Sızdırmaz bir hatta, bu süre zarfında ölçülen gürültü seviyesi neredeyse sıfırdır. 
Boru hattında bir sızıntı varsa, gürültü kaydediciler daha yüksek değerler ölçecek, böylece bir sızıntıya 
işaret edecektir.  

SePem ® 100:  

Mobil kullanım için veri kaydedicileri 

Entegre antenli SePem® 100 veri kaydediciler, şehir 

şebekelerindeki mobil kullanım için uygundur. Belirli bir 

ağ bölümünde ölçüm noktalarındaki bağlantı noktalarına 

yerleştirilirler ve ses seviyesini programlanabilir bir süre 

boyunca kaydederler. Kaydediciler, kayıt sonrasında 

toplanır. Ölçüm verileri SePem® 01 Master'a radyo 

frekanslarıyla iletilir. Sızıntıyı gösteren belirgin bir şekilde 

yüksek ölçüm değerleri sesli uyarıyla derhal belirtilir. Bu, 

mevcut sızıntıları tespit etmenin güvenilir bir yoludur. 

Loggerlar, daha sonra ağın tamamı kontrol edilinceye 

kadar ağın diğer bölümlerine art arda yerleştirilir. 

 

 

SePem ® 150: 

Kalıcı İzleme Sayesinde Güvenlik 

 

SePem® 150 veri kaydedicileri, su şebekelerinin sabit 

izlenmesi için tasarlanmıştır. Harici bir antenleri vardır. 

SePem® 150'ler programlanabilir bir süre içinde ses 

seviyesini dinlerler. Gürültü kayıt cihazlarının SePem ® 01 

Master'a gönderdikleri veri değerleri, periyodik olarak 

(örneğin günlük veya haftalık) kontrol edilir ve değerler 

kıyaslanır.  

 



Güvenebileceğiniz Sağlam Teknoloji 
Veri kaydedicilerde IP68 koruma sınıfı bulunur. 

Muhafaza, paslanmaz çelikten ve ayrıca 

kanalizasyon işleminde kullanılan pompaların 

muhafazasında da kullanılan özel, denenmiş ve 

test edilmiş bir plastikten yapılmıştır. Bu, SePem® 

100 ve SePem® 150'yi tamamen su ve toz 

geçirmez, tüm korozyona ve diğer baskılara 

dayanıklı, tüm ortamlarda kullanıma uygun hale 

getirir. 

Dayanıklı batarya ömrü ile SePem® 100'ler ve 

SePem® 150'ler uzun yıllar çalışır. 

Güvenilir ve Verimli 
SePem® 100 ve SePem® 150 veri kaydedicileri, 

kaçak tespiti için özel olarak optimize edilmiş ve 

çok büyük mesafelerden ses alabilen oldukça 

hassas Piezo mikrofonlara sahiptir. 

Veriler çift yönlü telsiz ile kolayca okunabilir. Kalıcı 

olarak kurulmuş SePem® 150 kaydedicilerde 

buşakleleri açmanıza gerek yoktur. Cihazın 

yakınından geçerek aracınızdan inmeden bile 

verileri toplayabilirsiniz. 

Gürültü seviyesinin yanı sıra, iletilen veri, 

gürültünün frekansını ve kalitesini de içerir. İletilen 

değerler, SePem® 01 Master ekranında net bir 

şekilde görüntülenir. Doğru ölçümler yapmak için 

yağmur, trafik, elektrik hatları vb. gibi gürültü 

kaynaklarını yadsıyacak ek seçenekleri vardır. 

Kolay Kullanım 

Çevrimiçi ölçüm fonksiyonu, sahadaki güncel 

ölçümleri SePem® 01 Master'ın ekranında anlık 

olarak görmenizi sağlar. Bu fonksiyon, kurulum 

öncesinde sahada gündüz ölçüm yapılıp 

yapılamayacağına karar vermenizi sağlar. Çevrimiçi 

ölçüm fonksiyonu ile alacağınız anlık verilerle, 

sahada daha önce yapmış olduğunuz dinlemelerin 

sağlamasını yapabilirsiniz.  

SePem ® 01 Master, kolay kullanımlı Türkçe 

menüsü sayesinde deneyimli olmayan kullanıcılar 

tarafında da rahatlıkla kullanılabilir.  



Kolay Değerlendirme İçin SePem ® Yazılımı 
 

 
 

SePem® yazılımı, verileri değerlendirmek için uygun bir araçtır. SePem® gürültü kaydedicilerinin 

verileri, SePem® 01 Master'dan PC'ye USB ile iletilir. Bilgisayar, internete bağlıysa kaydediciler harita 

üzerinde sürüklenip bırakılabilir. Kaydedilen tüm ölçümler daha sonra bu ölçüm noktasına atanır. 

 

Gerek mobil gerekse gerek mobil gereklilikleri profesyonel olarak görüntülemek için birçok işlevi 
vardır. Bir internet bağlantısının yokluğunda, ölçüm verileri olağan şekilde Explorer görünümündeki 
bir tabloda görüntülenir. 

 
 
 

Veri Yedekleme ve Görselleştirme İçin SePem ® Master Communicator 

SePem ® Master Yazılımı, SePem® 01 Master'da yönetilen verileri doğrudan bir bilgisayarda 

görüntülemenizi sağlayan ücretsiz bir yazılımdır. Çalışma verileri doğrudan iletilir ve 

veritabanına kaydedilir. Kaydedici listelerinde, ayrı ayrı SePem® gürültü kaydedicilerinin 

ölçümlerine doğrudan erişebilir ve bunları kolayca yönetebilirsiniz. 
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