Lokátory šumu ORTOMAT CLASSIC

ORTOMAT CLASSIC - vyhledávání poruch na vodovodní síti
Jednoduché, flexibilní a cenově výhodné řešení

ORTOMAT CLASSIC - Investice pro úspory
Kdo včas odhalí poruchy, šetří náklady na opravy
Včasná detekce a rychlá lokalizace poruch mohou
chránit před škodami, které jsou násobně vyšší než
stojí celý systém ORTOMAT.
Detekce netěsností šetří vodu.
Malé, skryté netěsnosti způsobují překvapivě velké
ztráty vody: při tlaku vody 3 bary způsobí netěsnost
o průměru 4 mm roční ztrátu 6300 m3, při 6 barech
ztrátu 9400 m3.

POUŽITÍ
ORTOMAT CLASSIC - trvalé nebo mobilní sledování
úniků vody z trubního vedení v zemi
Při trvalém nebo mobilním monitorování úniků vody
jsou lokátory šumu - dataloggery ORTOMAT CLASSIC
instalovány na vodovodní síti vč. přípojek. Plošně je
detekován šum vznikající při úniku vody v místě
poruchy. Analyzují se hlukové struktury během
nejtiššího časového rozpětí mezi 2:00 a 4:00 hod.
Záznamníky dat ORTOMAT CLASSIC jsou vybaveny
mikroprocesorem a inteligentním softwarem, který
vyhodnocuje šum detekující možný únik vody
bezprostředně po uplynutí doby měření. Netěsnosti
jsou detekovány okamžitě a jsou k dispozici pro
rádiový odečet naměřených dat. Spolu s datovým

Tabulka ztrát vody

odečítačem ORTOMAT lze tyto dataloggery použít i
pro mobilní použití bez jakéhokoli dalšího
příslušenství (software/hardware).
Způsoby instalace
Snímače hluku ORTOMAT CLASSIC jsou integrovány
do vodovodní sítě bez jakýchkoliv požadavků na
stavební úpravy. Vysoce citlivý snímač je umístěn v
přímo v dataloggeru, nebo je k němu připojen
kabelem, což usnadňuje jeho připojení na ovládací
tyče šoupat, hydranty nebo domovní instalace. Jsou
zcela zapouzdřené a lze je tedy bez problémů
používat i v těch nejnáročnějších podmínkách.

Sběr naměřených dat
Naměřené hlukové hladiny jsou uloženy v měřicí
elektronice záznamníku dat. Naměřená data
jsou přijímána mobilním odečítačem dat během
odečtu v terénu a jsou dočasně uložena v jeho
paměti. Odečítání dat lze provádět přímo z
automobilu. Jakmile je zachycen signál
dataloggeru, zazní na odečítači zvukový signál,
který signalizuje, že naměřená data jsou uložena
v paměti. Současně zazní akustický signál, který
signalizuje informace o případném výskytu
nadměrného šumu detekujícího poruchu.
Naměřená data lze zobrazit číselně nebo
graficky na grafickém displeji odečítače. Data lze
pro další analýzu a archivaci přenést do PC.

Analýza naměřených dat
Naměřená data lze prohlížet a vyhodnocovat přímo v
terénu pomocí odečítače dat. Přehledný displej
rádiového přijímače (odečítače) graficky zobrazuje
naměřené hodnoty za posledních 30 dní. Naměřené
hladiny hluky lze zobrazit a vyhodnotit i v PC pomocí
počítačového softwaru ORTOMAT. Přehledná
softwarová
okna
umožňují
programování,
monitorování a analýzu celého systému. Software
spravuje použité měřicí body a přehledně prezentuje
výsledky měření. Pro vizualizaci měřicích bodů
instalovaných na vodovodní síti je k dispozici software
ORTOMAT easy-map, pracující na podkladech
mapových dat z map Google.

Zkušenosti se systémem ORTOMAT CLASSIC
Systém ORTOMAT CLASSIC se používá po celém světě
a zaujme dobrou detekcí úniků a snadnou obsluhou.
Úniky lze detekovat v rané fázi vývoje dříve, než dojde
k významným škodám. Lze lépe plánovat opravy a
drasticky snížit počet nouzových nočních měření.
Podniky vodovodů, které pracují se systémem
ORTOMAT CLASSIC, již v prvním roce provozu výrazně
zlepšily bilanci ztrát vody.

Permanentní plošné vyhledávání poruch vč. automatické korelace umožňují lokátory šumu ORTOMAT MTC.
Informujte se u vonRoll hydro (cz) s.r.o.!
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