LEKDETECTIE D.M.V. ULTRASOON ONDERZOEK
RAPPORTERING VOLGENS ISO 50001

Lekdetector met camera LD 500/510.
Lekdetectie, bespaar snel op uw perslucht door het eenvoudig opsporen van lekkages
De LD 500 lekdetector voor gas en perslucht is de uitgebreidere versie
van de LD 400. Lekdetectie gebeurt doordat de ultrasone lekdetectie
instrumenten het hoge ultrasone geluid van perslucht of gaslekkages
omzetten in een frequentie die met het menselijke oor kan worden
gehoord. Met de kleurenbalk op het scherm van de lekdetector ziet de
gebruiker direct in een oogopslag of het een grote of kleine lekkage
betreft.
De nieuwe generatie lekdetectoren LD500 en LD510 van CS
Instruments detecteren, meten én berekenen de totale kosten van de
lekkages. De gebruiker krijgt inzicht in de actuele staat van het
persluchtsysteem en de kosten en potentiële besparingen die kunnen
worden behaald. De LD500 en LD510 maken gebruik van de
toonhoogte en volume om te berekenen hoe groot de lekkage bij
benadering is, indien de kostprijs van de opgewekte gecomprimeerde
lucht wordt opgegeven kan direct worden berekend wat de kosten zijn
van de gevonden perslucht lekkage.
Op het display is het lekverlies ook zichtbaar in Euro’s. De kosten per liter of per m3 kunnen direct
worden aangepast in het scherm van de lekdetector.
Voor een nauwkeurige lekdetectie en
een berekening van het lekverlies vanuit
de gemeten resultaten kan de gebruiker
de afstand tot de lekkage bepalen en
invoeren. Daarbij is het ook mogelijk
een foto te maken van de plaats van de
lekkage. Tijdens de lekdetectie wordt
alle gemeten data van de meting
inclusief de foto’s opgeslagen op het
interne geheugen van de lekdetector.
Om het ordenen van de data in de
Lekkage Reporter Software te
vereenvoudigen kan de firmanaam,
gebouwnummer en benaming van de
meetlocatie worden ingegeven . Ook
eventuele opmerkingen voor te nemen onderhoudswerkzaamheden kunnen op locatie direct worden
vastgelegd. Later kan de opgeslagen data en informatie worden bewerkt in de Lekkage Reporter
Software.
De rapportages die de software in samenwerking met de lekdetector maakt zorgen ervoor dat er een
overzichtelijk rapport ontstaat met daarin, werkzaamheden en overzicht foto’s van de plaats waar de
lekkage zich bevind en het verlies in kosten door de lekkages.
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Het zoeken van lekkages in een lawaaiige en onrustige omgeving is een hele uitdaging. Hiervoor beschikt
de lekdetector over een degelijke omgevingsgeluid isolerende koptelefoon. De LD500 biedt ook de
mogelijkheid om een nulpunt aanpassing te doen waarbij verstorende omgevingsgeluiden kunnen worden
onderdrukt en lekdetectie eenvoudig kan worden uitgevoerd.
De prijs van de LD500 of LD510 zorgt ervoor dat de lekdetector zich binnen het vinden van circa 20
lekkages terugverdiend.

Speciale kenmerken van de LD500 lekdetector
•
•
•
•
•
•
•
•

Zoek de lekkages (l/min) en bereken de potentiële besparing (€/year)
Vind de kleinste lekkages op grote afstand
Auto level: past de gevoeligheid automatisch aan naar de omgeving en elimineert op
betrouwbare wijze omgevingsgeluiden
Fotografeer de lekkages
Beschrijf de lekkages en de benodige acties
Draag de details van de lekkage via USB over naar uw computer of via Bluetooth naar een App
Creëer een ISO 50001 rapport
Zoek de hele dag lekkages op 1 acculading (9 uur)

Eenvoudig rapportages maken volgens ISO 50001
Als een lekkage in gevonden en opgeslagen in onze LD 500/510, is de volgende data beschikbaar voor
export naar de CS Leak Reporter software en rapportage:
•
•
•
•
•

Foto van de locatie
Datum / tijd
Firma naam / afdeling / machine
Grootte van de lekkage in lieter/min (andere
eenheden selecteerbaar)
Kosten van de lekkage in EUR per jaar (andere
valuta selecterbaar)

Gedetailleerde rapporten kunnen via de PC software
worden gemaakt en ter beschikking worden gesteld aan
technische dienst of managers van betreffende afdelingen.
Het rapport kan worden gemaakt voor het hele bedrijf of
elke afdeling en geeft envoudig en duidelijk de gevonden
lekkages aan.
Door de optelsom van de lekkage aan het eind van het
rapprt heeft u een overzicht van de totale lekkages in
liter/min en de totale lekkagekosten per jaar

