
THIẾT BỊ PHÁT HIỆN RỎ RỈ NẮP KHOANG CHỨA - MODEL Cygnus Hatch Sure

Đặc tính kỹ thuật:
 Được phê duyệt và chấp nhận bởi hội P & I

 Trọng lượng nhẹ (3,8 kg) - phù hợp với cầm tay.

 Giá trị Open Hatch (OH) và mức âm Decibels (dB) hiển thị đồng thời.

 Bộ phát mạnh mẽ và đầy uy lực- Dễ dàng vận chuyển.

 Máy phát có 6 mức công suất lựa chọn cài đặt trước cho phép sử dụng trong 
những nơi bị giới hạn về không gian.

 Máy phát được gắn với dây đeo vai cho thuận tiện và an toàn.

 Cho phép kiểm tra nhanh chóng và kỹ lưỡng về độ kín của nắp đóng.

 Thân thiện môi trường - có thể được sử dụng để kiểm tra rò rỉ trong ống.

 Có thể được sử dụng trong nhiệt độ dưới không.

Bộ tiêu chuẩn bao gồm:
 Đầu thu với vỏ bảo vệ

 2 cục pin sạc cho đầu thu.

 Dây đeo cổ và thắt lưng cho đầu thu.

 Cây nối dài cùng với cáp.

 2 đầu dò kiểm tra siêu âm với lớp vỏ nhựa ở đầu.

 Tai nghe 2 trong 1.

 Đầu phát với vỏ bảo vệ.

 Dây đeo vai cho đầu phát.

 2 bộ với 6 pin sạc cho đầu phát cùng bộ sạc.

 Nguồn DC bên ngoài cho đầu phát.

 Cáp khẩn cấp.

 Túi xách, Hướng dẫn sử dụng

Ứng Dụng
 Sử dụng trong những nơi bị giới hạn về không gian

 Kiểm tra độ kín khoang chứa trên các tàu lớn

 Kiểm tra các điểm bít kín, mối hàn trong các tàu chuyên chở hàng hóa, chẳng hạn 
như mũi tàu, mạn tàu và cửa ra vào phía đuôi hoặc bất kỳ vị trí nào cần phải được 
làm kín.

 Kiểm tra độ kín của cửa hàng hóa hoặc cửa ra vào.

Đầu dò kiểm tra siêu âm- Hatch Sure Inspection 
Microphone

 Kích thước: Dài 240mm- Đường kính 12mm

 Được trang bị lớp vỏ cao su bọc ngoài đường kính 15mm

 Bảo hành:  1 năm

 Cây nối dài- Hatch Sure Telescopic Extension

 Kích thước: Chiều dài khi kéo thêm 1,215m ( 4 foot )

 Chiều dài khi thu lại 0.4m ( 16 inch )

 Trọng lượng:  300g
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Thông số kỹ thuật:
* Đầu thu- Receiver

 Kích thước:                        110 mm x 185 mm x 45 mm (4.3" x 7.3" x 1.8")

 Trọng lượng:                      500g bao gồm pin

 Năng lượng:                       Alkaline hoặc pin sạc

 Thời gian hoạt động:          4-5h liên tục với pin sạc

                                            8-9h liên tục với pin Alkaline

 Cấp bảo vệ:                        IP65

 Tần số:                               40000KHz, +/- 200KHz băng thông

 Lớp vỏ:                               Nhựa ABS màu cam có thể hập thụ độ sốc

 Nhiệt độ:                             Hoạt động : -20°C to +50°C (-4oF to 122°F)

                                            Lưu trữ : -10°C to +60°C (14°F to 140°F)

* Đầu phát- Transmitter

 Kích thước:                        120mm x 150mm x 90mm

 Trọng lượng:                      680g bao gồm pin

 Năng lượng:                      12 pin sạc MaxE 2100 mAh được cung cấp theo 
nguyên bộ. Nguồn điện ngoài 12-24 V DC

 Thời gian pin:                     4.5 h với pin 2100 mAh MaxE

 Đầu sạc pin:                       Đầu sạc cung cấp nguồn điện 100-240v AC 50-60Hz

                                            Thời gian sạc đầy gần 3 tiếng

 Cấp bảo vệ:                       IP40 & IP42

 Tần số:                               40 000 kHz, +/_ 80 Hz

 Thành phần đầu phát:       19 x 16 mm đường kính dùng những đầu phát sóng 
siêu âm 40kHz

 Nguồn đầu phát                 130 dB

 Lớp vỏ:                              Lớp vỏ nhựa ABS

 Nhiệt độ:                            Hoạt động : -20°C to +50°C (-4°F to 122°F)

 Lưu trữ :                             -10°C to +60°C (14°F to 140°F)

 Mức phù hợp:                    Tiêu chuẩn CE, BS EN 60945:2002

 Môi trường:                        RoHS, WEEE




