
  

 Correlux C-3    Prvý hybridný korelátor 

 

 Online korelácia (rádiový prenos šumov a

Offline korelácia (zosnímanie šumov až max. 8 senzormi s

prvý krát v jednom zariadení => využite prednosti oboch metód 

 Univerzálna ovládacia jednotka s

 Špičkový odposluch v kombinácii 

pre bodové upresnenie miesta poruchy

 

Online korelácia 
- najrýchlejší spôsob lokal. úniku na predmeranom úseku

- najefektívnejší spôsob korelácie v sťažených podmien

  kach (vysoké hluky okolia, odberové šumy, plast. potrubia)

- možnosť optimalizácie nastavenia frekvenčných filtrov 

  počas merania 

 - možnosť spresnenia výsledku priemerovaním z väčšieho 

   počtu meraní 

Correlux C-3 sa dodáva v

Verzia STANDARD 

   - vyhodnocovacia jednotka  CORR C

   - 2 x snímače šumu PAM CORR 

   - 2 x výkonové vysielače  PT A/ B 

   - transport. a nabíjací kufor (induktívne nabíjanie)
 

   - Online korelácia  
   - Offline korelácia  s 2 multisenzormi

Verzia PRO 

   - ako verzia STANDARD, plus navyše:

   - 3 multisenzory MS-3 pre offline koreláciu

    

- Online korelácia  
- Offline korelácia  s 5 multisenzormi

Verzia PRO PLUS 

   - ako verzia STANDARD, plus navyše:

   - 8 multisenzorov MS-3 pre offline koreláciu

    

- Online korelácia  
- Offline korelácia  s 8 multisenzormi

Všetky najmodernejšie technológie na lokalizáciu únikov vody v

pre zvýšenú efektivitu 
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Prvý hybridný korelátor 

(rádiový prenos šumov a spracovanie v reálnom čase) a  

(zosnímanie šumov až max. 8 senzormi s následným vyhodnotením

využite prednosti oboch metód v závislosti na podmienkach, bez potreby počítača

s prehľadným ovládaním pomocou otoč. voliča alebo 

kombinácii s pôdnym mikrofónom alebo multiodposluch s 

bodové upresnenie miesta poruchy 

 

úniku na predmeranom úseku 

najefektívnejší spôsob korelácie v sťažených podmien- 

potrubia)  

filtrov  

z väčšieho  

Offline korelácia 
- použiteľná aj tam, kde rádiový prenos nie je možný 

- pokrytie väčšej zóny s max. až 8 multisenzormi  

  (možnosť príp. zamerania viacerých porúch 1 meraním) 

- multikorelácia bez potreby zadávania parametr. potrubia 

  (podm.: aspoň 3 senzory snímajú šum rovnakej poruchy) 

- bezdrôtová komunikácia medzi ovlád. jednotkou a senzormi

- rýchle a komfortné vyhodnotenie offline korelácie pomocou 

  ovládacej jednotky bez potreby PC 

 

sa dodáva v 3 verziach: 

vyhodnocovacia jednotka  CORR C-3 

 

(induktívne nabíjanie); nabíjačka; autonabíjačja; PC soft

2 multisenzormi (vysielače PT A/ PT B v kombinácii s PAM CORR plnia funkciu multisenzorov)

plus navyše: 

3 pre offline koreláciu 

5 multisenzormi  

ako verzia STANDARD, plus navyše: 

3 pre offline koreláciu 

8 multisenzormi  

Všetky najmodernejšie technológie na lokalizáciu únikov vody v jednom zariadení 

pre zvýšenú efektivitu minimalizácie strát - za cenu, ktorá vás prekvapí.

Vyžiadajte si praktické predvedenie ! 
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Prvý hybridný korelátor  

 

vyhodnotením)  

závislosti na podmienkach, bez potreby počítača 

voliča alebo fareb. dotykového displeja 

 až 8 senzormi 

 

bezdrôtová komunikácia medzi ovlád. jednotkou a senzormi 

komfortné vyhodnotenie offline korelácie pomocou  

 

   

Bodové upresnenie úniku 
- v kombinácii s pôd. mikrofónom je ovládacia  

  jednotka Correlux C-3 špičkovým odposlu- 

  chovým prístrojom s plynule laditeľnými  

  filtrami, frekvenč. analýzou a ďaľ. funkciami  

- alternatívne je možné až 8 multisenzorov 

  využiť na multiodposluch v 8 bodoch súčasne  

  so zobrazovaním úrovne a frekvencie šumu  

  na ovládacej jednotke v reálnom čase  

jačka; autonabíjačja; PC soft. 

PT A/ PT B v kombinácii s PAM CORR plnia funkciu multisenzorov) 

 

 

 

 

 

jednom zariadení  

za cenu, ktorá vás prekvapí. 

 


