
Älykkäät järjestelmät vesijohtoverkostojen 
vuotojen paikannukseen ja seurantaan

Tuotteet

 Aluemittaus / seuranta
 Paine-, virtaus- ja äänitason loggerit
 Ultraääni- ja elektromagneettiset virtausmittarit

 Esipaikannus
 Korrelaattorit
 Äänitasologgerit

 Tarkka paikannus
 Elektroakustiset kuuntelulaitteet
 Monipistekorrelaattorit



Kattava verkostoseuranta GSM-tekniikalla
 reaaliaikainen korrelointi
 päivittäinen datan nouto FTP-palvelimelta
 audiotiedostojen lähetys (vuotoäänet)
 vuotokohtien nopea luokittelu, ESA (enhanced spectrum analysis)
 integrointi johtoverkostokaavioon

Aluemittaus / seuranta

Yleiskäyttöinen dataloggeri
 verkostomonitorointi GSM/GPRS- ja FTP-palvelintekniikalla
 vesimittareiden, painesuhteiden, jne. etäluku
 paine- ja virtausmittaus neljästä pisteestä
 reaaliaikamittaukset
 tekstiviesti- ja sähköpostihälytykset

Paineloggeri
 vesijohtoverkoston paineen seurantaan
 painepiikkien tunnistus ja ilmaisu
 sovitettavissa kaikkiin liitäntöihin
 integroitu langaton lukuliitäntä

Kannettava ultraäänivirtausmittari
 häiritsemätön virtausmittaus
 hyvä mittaustarkkuus
 putkenhalkaisija-alue 25 mm … 1500 mm
 24 h toiminta-aika

Kannettava paine- ja virtausmittari
 liikuteltava elektromagneettinen virtausmittari
 tulovirtaus- ja kulutusmittaus
 integoitu dataloggeri
 etäluettava



 Sebalog N-3 Network

 Päivittäinen tiedonsiirto

 Loggereiden etäasettelu ja mittaustietojen keskitetty  
 hallinta toimistolta

 Yksinkertainen asennus ja käyttöönotto

 Edullinen tiedonsiirto

 Korrelointi

Automaattinen vuodon paikallistus  
– korreloiva ääniloggeriverkko



Verkko

Toist in

GSM-keski t in

SebaCloud TM Web-ohjelma

N-3 logger i

Tekniset tiedot

Maks. 50Loggereiden määrä 
GSM-keskitintä kohti

SIM-korttien määrä  
verkkoliitäntää kohti

1

Tyypillinen GSM- 
keskittimen huoltoväli

Yli kolme vuotta
(standard conditions)

Tyypillinen muiden  
komponenttien huoltoväli

Yli 5 vuotta

Toimintalämpötila-alue -20…+60 °C

Tiedonsiirto Kaksisuuntainen  
langaton yhteys

Toimitussisältö
 Sebalog N-3 ääniloggeri
 Repeater 3, toistin
 GSM box 3, GSM-keskitin
 Seba Data View PC-ohjelma
 asennustarvikkeet
 Commander 3 langaton ohjausyksikkö (optio)



Esipaikannus

Taskukokoinen vuotoilmaisin
 vesipostien ja venttiilien seurantaan
 vuotoäänien kuuntelu kuullokkeilla
 vuodon ilmaisu äänellä ja kuvalla
 kolme säädettävää audiosuodatinta

Kenttäkorrelaattori
 vaativiin kentäoloihin helppokäyttöinen laite
 nopea yleiskuva mittauksesta
 tarkka vuotokohdan ilmaisu
 soveltuu erityisesti muoviputkille
 älykäs varaaja (integroitu suojalaukkuun)

Korrelaattori kannettavalle PC:lle
 nopea korrelointi läppärillä, tabletilla tai PC:llä
 monipuoliset dokumentointimahdollisuudet
 monipiste- ja 3D-korrelointi
 optiona: hydrofoniantureiden liitäntämahdollisuus

Nettiliitäntäinen äänentasologgeri
 verkoston akustiseen seurantaan
 pienimpienkin vuotojen aikaiseen havaitsemiseen
 datan analysointi netissä SebaCLOUD-palvelussa
 paikkatietojärjestelmän (GIS) käyttö loggerin sijainnin näyttöön
 kolme toimintatapaa: langaton lähiluku autosta (LOG RI+),  

 langaton USB-liitäntä (LOG RI), nettiseuranta
 tallennettujen vuotoäänien kuuntelu



Aluemittauksen jälkeisellä esipaikannuksella lähestytään mahdollista vuotokohtaa. Vesivuodon esipaikan-
nuksella kuunnellaan vuotoääntä suoraan vesiposteista tai venttiileistä: vuotoäänen voimakkuus kasvaa 
vikakohtaa lähestyttäessä.

Esipaikannus

Hydrolux HL 5

Correlux P-250

Correlux P-2

Sebalog N-3



Tarkka paikannus

Kädessäpidettävä maamikrofoni
 vuodon ilmaisu äänellä ja kuvalla
 mittaustietojen muisti
 kolme säädettävää audiosuodatinta
 yleiskäyttöinen audiovastaanotin

Edistyksellinen maamikrofoni
 tarkka vuotopaikan ilmaisu
 ympäristön häiriöäänien vaimennus
 taajuusanalyysi
 optiona: jäljityskaasuanturin liitäntä
 korkealaatuinen digitaalinen ääni

Kaasuvuodon (H2) paikallistamislaite
  tunnistaa vain vedyn: muut kaasut eivät häiritse toimintaa
 ääni- ja kuvailmaisu vuodolle
 histogramminäyttö 
 kevyt

Monipistekorrelaattori
 ohjelmoitavat anturit päivä- / yömittaukseen
 8 anturin samanaikainen korrelointi
 analysointi kannettavalla PC:llä
 GPS-vastaanotin / älykännykkäsovellutus paikallistamiseen
 tarkka vikapaikan näyttö
 reaaliaikamittaukset



Hydrolux HL 5000 H2

Sebalog Corr

Hydrolux HL H2

Sebalog Corr

Torpankatu 28, PL 230, 05801 Hyvinkää, puh. (019) 87 111, info@perel.fi, www.perel.fi
Lisätietoja:  Timo Berg, puh. (019) 8711 413, timo.berg@perel.fi

Vuotokohdan tarkkaan paikannukseen SebaKMT tarjoaa maamikrofoneja, kaasujäljittimiä ja korrelaattoreita 
joiden avulla kaivuutyö rajoitetaan vuotokohtaan.


