Lokátory šumu ORTOMAT MTC

Ztráty vody – malé příčiny, velké škody
Otvor průměru 8 mm způsobí ve vodovodní síti při tlaku 6 Barů za rok ztrátu 36 800 m3, což znamená finanční ztrátu
téměř 1 800 000 Kč.
K těmto přímým ztrátám je nutno připočítat náklady na opravu podemletých komunikací, dopravní omezení při opravách atd…

Tabulka ztrát vody

Pozn.: průměrná cena vody činí 47 Kč/m3

Použitím lokátorů šumu ORTOMAT MTC zjistíte, jak je dnes snadné a rychlé lokalizovat poruchu vodovodní sítě.
Plně automatizovaný systém, využívající nejmodernější technologie monitorování úniků vody v síti, umožňuje jejich
detekci v co nejkratším čase a předchází ztrátám vody.
Naměřená data jsou přenášena pomocí sítě GSM a jsou uživateli online k dispozici v systému HYDROPORT, ke
kterému se uživatelé mohou odkudkoliv připojit prostřednictvím počítačů, mobilních telefonů nebo tabletů.

Lokátory šumu ORTOMAT MTC kontinuálně sledují stav
vodovodní sítě z pohledu výskytu jejích poruch
způsobených otvory v trubním vedení. Lokátory detekují
poruchy na plastových i kovových vodovodních potrubí.
Umísťují se např. na hydranty, ovládací tyče šoupat nebo
jiné kovové ovládací prvky na vodovodní síti. Rozmísťují
se v návaznosti na místní podmínky ve vzdálenosti
200-250 m (litinové potrubí). Naměřené signály jsou přes
zabudované SIM karty vysílány na centrální server, odkud
je možné k naměřeným údajům přistupovat z různých
zařízení – PC, notebooku, tabletu či mobilního telefonu.
Zákazník získá aktuální informaci s grafickým záznamem
hlukové hladiny pro každý úsek sítě mezi 2 detektory.
V případě výskytu potencionální poruchy se její poloha automaticky graficky zobrazí v mapovém podkladu a zákazník je
o dané situaci prostřednictvím software HYDROPORT informován. Veškeré datové přenosy probíhají prostřednictvím
nejmodernější komunikační technologie 4G, která na rozdíl od zastaralé 3G umožňuje rychlejší a spolehlivější přenos
naměřených dat. Detektory šumu ORTOMAT MTC jsou vybaveny běžnými AA bateriemi, což usnadňuje a zlevňuje jejich
výměnu. Součástí dodávky jsou antény a standardní kabeláž.

Korelátor LOG3000 je mobilní zařízení určené pro lokální, jednoduchou, rychlou a přesnou detekci poruchy vodovodní
sítě prostřednictvím 2 mobilních snímačů a příslušného software. Velmi jednoduchá obsluha, možno vložit do
kontrolovaného úseku až 6 různých profilů, délek a materiálů kontrolovaného potrubí. Možnost odfiltrování nežádoucích
šumů, archivace naměřených hodnot a schematické znázornění situace in situ s možností tisku.

Půdní mikrofon TERRALOG je zařízení určené k lokalizaci zdroje šumu šířícího se půdním prostředím. Slouží k
detailnímu určení místa poruchy na základě šíření zvukových vln půdním prostředím.

Vyhodnocovací software HYDROPORT s dataloggery (lokátory šumu) ORTOMAT MTC pracuje samostatně na
sledovaném území, jehož velikost odpovídá počtu použitých snímačů.
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