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PCMx
Boru Hattı Akım
Haritalama Sistemi
Daha kolay ve hızlı haritalama için optimum hassasiyet

PCMx: Korozyonların kontrolü için
daha uygun ve hızlı ölçüm sistemi
Sektör uzmanlarıyla beraber çalışan Radiodetection, 20 yılı aşkın bir süredir boru hattı akım haritacılığının
ilk öncülüğünü yapmaktadır. Araştırmacılar bu sayede, nehirlerin ve karayollarının altında gömülü alanlar da
dahil olmak üzere erişilemeyen boru hatlarında meydana gelen olası dış korozyon kaynaklarının tespit
edilmesini sağlamıştır.O zamandan beri, birçok kuruluş için boru hattı kaplama kusurlarının noktasal
tespitini yapmak ve yerini belirlemek için boru hattı akım haritacısı tercih edilen bir araç haline gelmiştir.
PCMx, daha hızlı sonuç, eş zamanlı ölçümler ve entegre GPS konumlandırmasını sağlamak için
Radiodetection'un en gelişmiş yer bulma teknolojilerinin gücünden yararlanmıştır.

Daha hızlı sonuçlar için hızlı ölçüm
Artan sayıda boru hattı, yıpranan altyapı ve daha sıkı yönergeler, korozyon uzmanlarının ölçümlerini tamamlamaları ve sonuçları daha
çabuk analiz etmeleri için artan baskıya neden olmaktadır. Yeni PCMx sistemi, bu zorlukları karsılamak üzere dizayn edilmis olup daha
hızlı ölçüm yapar ve daha tasınabilir yapıdadır.

Bir saniyelik haritalama ölçümleri
Her haritalama ölçümünün bir saniye sürmesi sayesinde
ölçüm süreleri azalmaktadır. Entegre GPS'de her ölçümün
konumsal verilerle tespitini saglamaktadır.

Boru hattınin bir geçisinde 2 ölçüm
Hem ACCA hem de ACVG ölçümlerini boru hattının bir
geçişiyle yapın. PCMx, her iki ölçüm çeşidini aynı anda
toplamanıza, böylece araştırma süresinin azalmasına
ve sonuçların daha hızlı alınmasına olanak tanır.

Daha fazla bilgi parmaklarınızın ucunda
Radiodetection'ın Peak + teknolojisi, pusula ekranını doğru
şekilde hizalanmasını sağlarken hedef boru hattınızı daha
hızlı bir şekilde yönlendirir. Eş zamanlı derinlik ve akım ölçümleri,
doğru çizgiyi takip ettiğinizden emin olmanızı sağlar.

Hızlı sonuçlar
Mobil (Android) tamamlayıcı bir uygulama sayesinde, kullanıcıların
sahadaki sonuçları grafiklerinde analiz etmesine olanak tanır.
Geriye ve ileriye doğru yürüyerek, sizin bir sonraki ölçümünüze
daha çabuk götürür. Ek PC uygulaması gelişmiş grafik araçları
sunmaktadır.

Geliştirilmiş Ergonomi
Dengeli bir tasarım ve daha hafif olan agırlıgıyla (2.2kg),alıcının
uzun mesafe boyunca tasınmasında kolaylık saglar. Li-lon şarj
edilebilir batarya kolaylığı çalışma süresinin uzatılmasını sağlar.
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Konforlu kullanım için daha hafif ve ergonomik

Dahili GPS
Harita log işlemlerinde GPS koordinatlarının
otomatik olarak tespiti

Li-lon şarj edilebilir batarya paketi
Sahada çalışma süresini uzatır

Bir saniyelik haritalama ölçümlerini
eş zamanlı olarak ACCA ve ACVG
ile birleştirilerek verilerin toplanması,
ölçümleri daha hızlı hale getirir.

Pusula
Daha kolay ve hızlı boru hattı hizalama

Tepe+ Anten Modu
Ölçümü hızlı yapmak için
Tepe modunu sıfırdan
veya Yön oklarıyla

Akımın ve derinliğin eş zamanlı
görüntülenmesi, doğru boru hattını
takip ettiğinizden daha fazla
emin olmanızı sağlar

Tam fonksiyonlu
RD8100PDLG tespitcisi
için ayak kısmını çıkarın

Tx-25PCM, şarj edilebilir pil esnekliği
sunan 1 Amp sinyal çıkış vericisi.

KAYIT VE KÜRESEL
SERVİS AĞI İLE 3 YIL GARANTİ
Gelişmiş Kendi kendini test imkanı
Ölçüm sisteminin bütünlüğü yerinde teyit edilebilir. Kendi kendine test,
gösterge devresine sinyallerin yanı sıra ekran ve güç fonksiyonlarını
kontrol eder.

Dağıtım ve iletim hattı için vericiler
Dağıtım hatları için Tx-25PCM, 1 Amp çıkışı sağlar. Bu daha hafif,
pille çalışan verici, alanda fazladan taşınabilirlik ve esneklik sağlar.
İlave 8kHz yüksek frekans bulma sinyali sayesinde uzun mesafeli,
yüksek empedanslı yer tespiti için imkan sağlamaktadır.Uzun
mesafeli Tx-150PCM verici, 3 Amp çıkışa kadar iletim hatları ve
30 km'ye kadar bir sinyal aralığı için idealdir.

PCMx mobil uygulaması yerinde analiz
yapılmasını ve operatörün ölçüm
alanında ilerlerken bu analizleri
incelemesini sağlar.
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