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ACCESSORIES
Sensörün ulaşılması zor
alanlarda algılama:

LKSFLEX – Esnek prob
400mm uzunluğunda
LKSFLEX1500 – Esnek

prob 1500mm
uzunluğunda

Buhar kapanı kontrolü
için:

LKSPROBE mekanik
US Sensörü

Sızdırmazlık ve oturma
kontrolü :

13 yayıcı ile LKSDOME
Ultrasonik yayıcı

Dinleme:
KSHEAD – Bluetooth

Kulaklık

Dinleme:
LKSSPEAKER –

Bluetooth Hoparlör

Basınçlı hava pahalı bir enerji şeklidir ve
%20 ila 40’ı kaçaklar nedeniyle kaybolur.

Bu nedenle sistematik olarak kaçakların
kontrol edilmesi ve ortadan kaldırılması
önemli miktarda enerji tasarrufu
sağlanmasına neden olur.

LEAKSHOOTER® LKS1000-V3� benzersiz ve
heyecan verici bir algılama cihazıdır:

LEAKSHOOTER® LKS1000-V3� is a unique
and sensational detection device:

- Cihaz, kaçak yerini tam olarak bulmak için
kamera ve ekran üzerinde dinamik bir hedef
kullanır.

- Cihaz, yeni bir buhar kapanı arıza tespit
konseptine sahiptir: STRAPSHOOTER®.

STRAPSHOOTER® programı, buhar kapanı
durumunuzu otomatik olarak teşhis edebilen
kullanımı kolay bir aygıt yazılımıdır.

LEAKSHOOTER® LKS1000-V3� 20m
mesafedeki basınçlı hava kaçaklarını (şırınga
iğnesiboyutundanbüyükolmayan)bulabilen
son derece hassas bir cihazdır.

LEAKSHOOTER® LKS1000-V3�, bir kamera
gibi kullanılır.

Bir kaçağa yaklaşıldığında geniş renkli ekran
üzerinde dinamik bir sarı hedef belirir.

Hedef kırmızıya döner ve küçülür bu şekilde
kaçağın kaynağına yaklaşılır. Ekranın
altındaki çubuk grafik kaçak aramasına eşlik
edip bu aramayı kolaylaştırır.

Cihaz kaçağın bulunduğu noktaya
dönükken hedefin merkezinde bir çarpı
belirir. Daha sonra kaçağın kesin yerini
fotoğraflamak ve kaydetmek mümkündür.

Her bir fotoğraf numaralandırılır,
tarihlendirilebilir, zamanlanabilir ve kaçağın
Db seviyesi görüntülenebilir. Fotoğraflar bir
USB kablosuyla (ürün ile verilir) doğrudan
bir bilgisayara yüklenebilir ve inceleme
raporlarına dahil edilir.

Gelenekselyöntemileekranüzerindengörsel
olarak veya doğrudan cihaza takılabilen
profesyonel kulaklık ile kaçak tıslama sesini
dinleyerek kaçağı arayabilmek mümkündür.

LEAKSHOOTER® LKS1000-V3� için çeşitli
aksesuarlar mevcuttur. Hem kaçak tespit
hem de diğer uygulamalar için kullanım
sağlar.

LEAKSHOOTER®

LKS1000-V3�
Ultrasonik kameralı basınçlı hava, gaz ve
vakum kaçak dedektörü.



NEW!
STRAPSHOOTER®programı
ile: Arızalı kapanı saniyeler
içinde tespit edin!
GelenekseldetektörlerleyapılanBuharkapanı

arızatespitçalışmalarıgenelliklekarmaşıktır

ve herkes tarafından yapılamaz.

AÇIK mı KAPALI mı? Soru bu.

SYNERGYS TECHNOLOGIES uzman

olmayanların bile kolaylıkla buhar kapanında

arıza tespiti yapabilmesi için ilk otomatik

buhar kapanı analizörü STRAPSHOOTER®’ı

icat etti.

Bir buhar kapanı arıza tespit koşulu ile
birmod kazanımörneği:

Buhar kapanı arıza koşullarını tespit edebilir.

LEAKSHOOTER® LKS1000-V3� Kullanımı:

- Buhar kapanı arızasını analiz etmek için
ultrasonik temas probu.

- Boruyu ölçmek için gömülü kızılötesi
pirometre T° IN & T° OUT.

- Buhar kapanının durumunun görülmesi,
duyulması, analiz edilmesi ve raporlanması
için STRAPSHOOTER® programı.

- Buhar kapanının fotoğrafını çekerek
raporlama için gömülü kamera.



Dahili Termal Kamera
ile (50 mK hassasiyetle
80x60 piksel)
Termodinamik buhar kapanı termal
görünüm örneği.



Maliyeti ne kadar?
BUHAR KAÇAĞI = A (kg/saat)

ÇALIŞMA SAATLERİ = B (saat/yıl)

BUHARÜNİTESİMALİYETİ = C (± 20€/1.000 kg)

Kaçıran buhar kapanı
nedeniyle oluşan buhar
kayıpları önemli bir
ekonomik faktördür.

MALİYET=(AxBxC) / 1.000 (€/YIL)

SADECE BİR KAÇAK İÇİN ÖRNEK:
Sürekli çalışma ile B = 8.000 saat/yıl

Lütfen bu değerlerin yaklaşık olduğunu unutmayın.

Küçük Kaçak
(4 kg/h)

= 640 €/yıl !

Orta Kaçak
(15 kg/h)

= 2.400 €/yıl !

Standart kaçak
(7 kg/h)

= 1.120 €/yıl !

Büyük kaçak
(70 kg/h)

= 11.000 €/yıl !



20m den 3 barda 0.1mm’lik kaçağı tespit edebilir

Renkli

Duyarlılık

640 x 480 piksel + LED aydınlatma

Ekran LCD renkli ekran 5.7’’, 640 x 480 piksel

Resimler BMP, numara, ad, tarih ve saat

Dinamik
hedef

Kaçak tespiti için beyaz daire
Kaçak şiddeti için çapraz renkli daire

Ölçümler dB RMS ve MAX RMS

Bellek 1000 fotoğrafa kadar bellek, bilgisayara yüklenebilir.

Haberleşme Kablosu (USB) ürün ile birlikte verilir

US sensör Açık Tip, Bant Genişliği: +-2 kHz – 6db, Orta Frekans: 40kHz +-1kHz
Ayarlanabilir Frekans Karıştırıcı 30 ila 50 kHz
Ayarlanabilir Frekans Kazancı 40 ila 106 db

Güç kaynağı Nikel-metal hidrit (NiMH)

Özerklik 6 saatlik çalışma

Sıcaklık
aralığı

-10°C…50 °C

Boyutlar H : 310 mm - G : 165 mm - D : 65 mm

Ağırlık LKS 1000 için ağırlık 700gr
ABS kutusu dahil 3,8kg

Ses Ayarlı kulaklık

Termal
Kamera

Flir Lepton Termal Kamera 80x60 piksel, 50mK hassasiyet, -10°C ile +400°C,
adjustable emissivity Ɛ

CE Standartları CEM 2004/108/CE : EN61000-6-4 & EN61000-6-2

Aksesuarlar • Ultrasonik verici
Referans : LKSDOME

• Flexible 400 mm US Sensör
Referans : LKSFLEX

• Flexible 1500 mm US Sensör
Referans : LKSFLEX1500

• Mekanik US sensör (buhar için kontak prop)
Referans : LKSPROBE

• Bluetooth Kulaklık
Referans : LKSHEAD

• Bluetooth Hoporlör
Referans : LKSSPEAKER

LKS1000-V3� TEKNİK ÖZELLİKLER
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Distributed by :

SYNERGYS TECHNOLOGIES, önleyici bakım
için yenilikçi ve profesyonel çözümler sunmak
üzere 1996 yılında Fransa’da kurulmuştur.

SYNERGYS TECHNOLOGIES, LEAKSHOOTER®

ileultrasonikgörselleştirmekonseptinin,T°SHOOTER®

ve MCP (Makine Durum Resmi) ile kontur
görselleştirme konseptinin mucididir.

Dünya çapında profesyonel ve eğitimli
distribütörlere sahibiz.


