Profesyonel PC korelasyonu
Tam dijital teknoloji sayesinde mükemmel sonuçlar

Ana özellik
SEWERIN korelasyon yoluyla boru
şebekelerindeki hasarların belirlenmesi
için uzun bir sistem üretim geleneğine
®
sahiptir. SeCorr 300 mevcut ürün
aralığını tamamlamak için emsalsiz
kalitede bir sistemdir.
Tamamıyla dijital sinyal işlemci
tarafından ve bol miktarda gönderim
geleneksel bağdaştırıcılarda çok sıklıkla
sorunlara neden olan parazitleri ortadan
kaldırmaktadır.
Dijital radyo iletim güzergahlarındaki
namlı ıslığı yok etmektedir. Analog
modüllerin dar bant genişliklerinde bile
bundan böyle kısıtlama olmayacaktır.
Sızıntıdan kaydedilen gürültüler
halihazırda mikrofonda dijitalleştirilmiş
olup bu yüzden kablolar vasıtasıyla geri
beslenmesini ortadan kaldırmaktadır. Bu
özellikle sızıntıdan yayılan gürültünün,
kural olarak, çok az iletildiği ve bu
yüzden oldukça sessiz olan plastik
borularda, belirgin avantajlar
sağlamaktadır.

Sonuç, günümüzde su borusu
şebekelerinde artan bir şekilde
kullanılan metalik olmayan borularda
sızıntı kapsanmasını geliştirmektedir.
Diz üstü ve masa üstü PC’ler, kötü
koşullarda kullanım için özellikle
tasarlanmış olan örnek olarak Tablet
PC’ler veya arazi dizüstü
bilgisayarlarında olabileceği gibi
ölçümleri analiz etmek için kullanılabilir.
USB standardı sayesinde sistem
kolayca bilgisayarlara
bağlanabilmektedir.
Bilgisayarın sanat eseri olması şartıyla,
SeCorr® 300 sistemi kullanıcıya
geleneksel korelatörlerin sınırlarına
ulaşacakları zorlu koşullar kapsamında
bile optimal sonuçlar üretmek üzere her
imkânı sunmaktadır.

Verici birim
Radyo vericisi RT 300 bağdaştırmak
için bir üç ayaklı üstüne monte edilmiş
olup bu yüzden 1000 metreye kadar bir
iletim aralığı elde edebilmektedir. Radyo
ileticisinin aralığı başarılı bağlantı için
yeterli değilse, gürültü 40 dakika için
ileticinin hafızasında depolanmaktadır.
Daha sonra radyo bağlantısı oluşturulur
oluşturulmaz alıcıya iletilmektedir.
Üç ayaklı üstündeki mikrofon tutucu
sayesinde iletici birim kolayca sahaya
tek parça olarak taşınabilir.
Kullanıcı, kendisinin sadece gürültünün
seviyesine erişmesine değil ancak aynı
zamanda bunu filtrelemesine de imkân
sağlayan kulaklıklar vasıtasıyla mevcut
gürültüyü dinleyebilmektedir. Filtrenin
kullanımıyla hangi frekans aralığında
gürültünün en yüksek seviyede
olduğunu tahmin etmek kolaydır.
Gereçler, kendilerinin fark edilmesini
kolay hale getiren ve yüksek derecede
görünür parlak bir bant ile işaretlenmiştir.
Kaplamanın tam etrafındaki LED’ler
gece bağlantı ölçümleri yaparken
güvenliği temin etmektedir.

Temin edilen şarj edilebilir piller normal
iş gününün oldukça üstündeki
sistematik bağıntıların sorun
oluşturmayacağı kadar büyük bir
kapasiteyi temin etmektedir.
Ölçüm işlemi tamamlanır tamamlanmaz
tüm iletim birimi araç içerisinde
taşınabilir.
Alternatif olarak, iletici birim sökülebilir,
üç ayak aşağı doğru katlanıp tüm
parçalar çantanın içerisine konulabilir.

Radyo alıcısı
RX 300 alıcı ileticiden sinyalleri almakta olup
bir USB kablo vasıtasıyla bunları PC’ye
yönlendirir. Kablo USB portu olan herhangi
bir bilgisayara bağlanabilir.
Alıcı hareketli kullanım için dizüstü bilgisayarın
taşıma bandı üstündeki montaj klipsine bağlıdır.
RX 300 aynı zamanda ölçüm aracı ile kullanım
Đçin kauçuklu bir mıknatısa da sahiptir. Bu
alıcıyı boyaya zarar vermeksizin aracın
tavanında tutmaktadır – bu yüzden zaman
harcayıcı tavan anteninin kurulumuna ihtiyaç
duyulmamaktadır.
Bir LED kontrollü lamba sürekli olarak RX 300’ün durumunu belirtmektedir.

Yazılım

Temel fonksiyonların görünümü
 Veri tabanı tabanlı yazılım, dosya isimleri için klasörler arasında daha
fazla hantal araştırmalar yapılmayacak olup tüm ölçümler bir bakışta
 .net 2.0, future proof vasıtasıyla 64 bit işletim sistemleri üstünde de
çalıştırılabilir.
Bağıntı için temel olarak gürültüler
(zaman içerisinde)

 Bağıntı kesiminin serbest seçimiyle zaman ekseni üstünde
korelasyon, senkronize verilerin eğim modu; gürültülü alanlar ve
parazitli alanlar bu yüzden güvenilir bir şekilde tanımlanıp gizlenebilir
(ör. tüketim gürültülü zamanlar)
 Orijinal gürültüler kaydedilebilir; karşılaştırmak amaçlı bir gürültü arşivi
oluşturma seçeneği mevcuttur.
 5 filtre grubuna kadar 10 banta kadar filtreler;
çeşitli, seçmeli filtre ayarlarının sonuçları karşılaştırılabilir.
 3 serbestçe tanımlanabilir ek malzemeler ve 5 değişik boru kesinime
kadar girdi; bağıntı profesyonelleri için sabit standartların tersine
optimal esneklik
 Ölçüm raporlarını desteklemek için hasar çizimlerinin kolayca çizilmesi;
hizmet şirketleri için optimal belgelendirme.

Filtreleme sonrası bağıntı sonucu

Sistem gereksinimleri
 1.2 GHz asgari ile (1.8 GHz tavsiye edilen) Pentium 4 işlemci
 Asgari 512 MB DDR (tavsiye edilen 1024 MB)
 Windows 2000 SP4, XP 32 / 64 SP2, Vista 32 / 64
 Ses kartı
 Grafik kartı
 Asgari ekran çözünürlüğü 1024 x 768 piksel
Örnek hata çizimi

Teknik Veriler
Đletici RT 300
Ağırlık:
Boyutlar (Ø x Y):
Güç kaynağı:
Đşletim zamanı:
Đşletim sıcaklığı:
Depolama sıcaklığı:
Şarj süresi:
Koruma türü:
Kaplama malzemesi:
Bağlantılar:

2.6 kg (piller dahil)
110 x 215 (315) mm (anten dahil / hariç)
Şarj edilebilir veya tek kullanımlık piller
(4 x D hücre mono 1.5 V)
Tek kullanımlık: > 25 saat; şarj edilebilir
20 saate kadar (pilin türüne bağlı olarak)
- 10 0C … + 40 0C
- 20 0C … + 60 0C
3 saat – 7 saat (pilin türüne bağlı olarak)
IP 64
Alüminyum
3 adet aşağıdakiler için sağlam,
katlanmayan priz
 şarj / harici güç kaynağı
 Mikrofon
 Kulaklıklar (6.3 mm telefon fişi stereo)

Đşlemci

Veri hafızası:
Radyo:

Taşıma sistemi:

Montaj:

24 bit sinyal işlemli,
mikro kontrolör
kontrollü veri işlemeli
DSP
32 MB sinyal hafızası
(40 dakika)
1.88 GHz ila 1.9 GHz
(iki yönlü / DECT / 250
mW)
2 konumda taşıma
tutamağını eklemek
için 3 noktalı Tenax
bağlantısı
Üç ayak için hızlı
bağlantı

Alıcı RX 300
Ağırlık:
Boyutlar (G x Y x D):
Güç Kaynağı:
Đşletim sıcaklığı:
Depolama sıcaklığı:
Koruma Türü:

500 gr
108 x 50 x 51 mm
USB vasıtasıyla harici
- 10 0C … + 40 0C
0
0
- 20 C … + 60 C
IP 68

Kaplama malzemesi:
Bağlantı:
Kablo uzunluğu:
Radyo:
Montaj:

Alüminyum dökme
USB 1.1 veya daha üstü, sağlam,
Katlanmayan priz (güç tüketimi: 500 mA)
2.9 m
1.88 GHz…1.9 GHz (iki yönlü/DECT/ 50 mW)
 Kauçuklu manyetik ekleme
 Montaj klipsi

Mikrofon EM 300
Ağırlık:
Boyutlar (B x Y):
Đşletim sıcaklığı:
Depolama sıcaklığı:
Koruma Türü:
Kaplama malzemesi:

1.1 kg (kablo seti dahil)
45 x 150 mm
- 20 0C … + 80 0C
- 30 0C … + 90 0C
IP 68
Paslanmaz çelik

Kablo uzunluğu:
Sinyal işleme:
Frekans bant genişliği:
Işık:

Temas:

2.8 m
2 x 24 bit ile ADC (dijital mikrofon)
0 Hz … 5000 Hz
Entegre yüksek performanslı halojen diyotlar
vana kutularında kolay kurulumu mümkün
kılmaktadır.
At nalı mıknatıs, yuvarlak mıknatıs, çeşitli
aksesuarlar

Sistem çantası
 Taşıma çantası
 Üç ayak
 Şarj aletleri
 Mikrofon EM 300
 Radyo ileticisi RT 300
 Montaj klipsli alıcı RX 300

