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Tłumaczenie LC-5000 

 4-punktowy wyposażony w GPS cyfrowy detektor wycieku w czasie rzeczywistym 

FUJI Tecom Inc. 

model LC-5000 

 

Przedwzmacniacz ze zintegrowanym czujnikiem 
(Funkcja rejestratora + moduł GPS) 

Jednostka główna LC-5000 
(kolorowy, dotykowy ekran LCD) 

Przedwzmacniacz ze zintegrowanym czujnikiem 
(Funkcja rejestratora + moduł GPS) 

 Specyfikacja produktu: 

Jednostka główna 
Orientacyjne wymiary zewnętrzne: W295 x D70 x H175 
mm  
(wymiary nie obejmują anteny) 
Źródło zasilania: akumulator litowo-jonowy 

Przedwzmacniacz ze zintegrowanym czujnikiem 
Orientacyjne wymiary zewnętrzne: Φ78 mm 
(w najszerszym miejscu) × H185 mm  
(wymiary nie obejmują anteny) 
Źródło zasilania: akumulator litowo-jonowy

 Kluczowe cechy produktu: 

☛ Poprawa funkcjonalności dzięki zintegrowanemu czujnikowi przedwzmacniacza 

- 4 czujniki umożliwiają jednoczesną korelację do 6 tras 

- możliwość prowadzenia badań w studzienkach hydrantów / zaworów z założoną pokrywą 

- wyposażony w przedłużacz do anteny, gdy czujnik jest montowany na większej głębokości 

- stabilna komunikacja radiowa 

- możliwość prowadzenia badań na duże odległości dzięki funkcji przekaźnika radiowego 

- wyposażony w rejestrator dźwięków wycieku z zegarem sterującym, co umożliwia rejestrację danych w miejscach o dużym natężeniu 

ruchu za dnia i prowadzenie badań w nocy oraz dokonania obliczeń korelacji w późniejszym terminie 

- moduł GPS pozwala na uzyskanie informacji o położeniu miejsca instalacji czujnika 

- lekka i kompaktowa konstrukcja 

☛ Poprawa funkcji korelacji 

- bardzo dokładna kalkulacja korelacji z czterokrotnością konwencjonalnego wyniku korelacji 

- umożliwia wykonywanie obliczeń korelacji z wcześniej zapisanych danych 

- umożliwia wykonywanie ponownych obliczeń korelacji po zmianie zapisanych informacji o rurociągach 

☛ Różne opcjonalne czujniki 

- czujnik typu ścianki rury – do w ciasnych miejsc, w których nie mieści się przedwzmacniacz z czujnikiem 

- czujnik hydrofonu – mocowanie w typie hydrantu przeciwpożarowego umożliwiające badanie rur niemetalowych 

- czujnik typu wkładki o dużej średnicy – do stosowania w rurach o dużej średnicy 

☛ Radio cyfrowe 

- kompatybilność z prawem radiowym (nr: ARIB STD T108) *dot. Japonii 

- możliwość korzystania po grudniu 2022 *dot. Japonii 

- możliwość zmiany ustawień dot. odległości przedwzmacniacza od jednostki głównej 

Produkt jest w trakcie opracowywania, dlatego niektóre specyfikacje i kształt zewnętrzny mogą ulec zmianie bez 
powiadomienia. 

Korelator nowej generacji 

Dostępny od III/IV kwartału 2019 
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