MĚŘENÍ

Hledání úniků
stlačeného vzduchu
Nízké ztráty stlačeného vzduchu jsou klíčem
pro hospodárný provoz.
Zhruba 86 % provozních nákladů na výrobu
stlačeného vzduchu jsou náklady na energii.
Provozní náklady při 7 500 h/rok:

10 %
4%

Náklady na elektrickou energii 86 %

86 %

Pořizovací náklady 10 %
Náklady na údržbu 4 %
Malé příčiny mohou mít velké následky. Úniky
draze vyrobeného stlačeného vzduchu jsou příčinou
velkých nákladů na jeho výrobu. Není výjimkou únik
i 30 % vyrobeného tlakového vzduchu. V době, kdy
se zvyšují náklady na energie, se takto “vyfoukne”
do vzduchu spousta peněz.
Běžná cena výroby 1 m3 stlačeného vzduchu na 7 bar
stojí cca 0,5 Kč. Jedním otvorem o průměru 1 mm,
při tlaku 7 bar a třísměnném provozu unikne vzduch
za cca 18.000,- Kč za rok. A to bývá jen zlomek ztrát
v běžném provozu.
Snadnou cestou k detekci úniků je zařízení na hledání
úniků. S ním můžete snadno a rychle detekovat úniky
za provozu, v hluku běžné výroby a nebo takové, které
nejsou běžným uchem slyšitelné.

•

Výhody:
•
•
•
•
•

V yužitím této služby uživatel získá:
•

označení míst, kde uniká stlačený vzduch. A to
i míst, kde vzduchu uniká málo, únik je neslyšitelný
lidským uchem a nebo za hluku provozu.

•
•

V y užití:
•
•

  ve všech provozech, kde je využíván stlačený
vzduch pro pohon výrobních zařízení
pro hledání libovolných úniků v provozních
podmínkách bez ohledu na velikost, frekvenci
hluku nebo hluk v provozních podmínkách

díky této technologii je možné najít, označit
a následně odstranit většinu úniků v systému
stlačeného vzduchu. Tím provozovatel výrazně
sníží náklady na výrobu stlačeného vzduchu.
Výsledky jsou často až šokující.

možnost práce kdekoliv bez ohledu na hluk,
frekvenci, napájení apod.
snadná funkce a obsluha
velmi rychlé výsledky při vyhledávání
schopnost detekovat únik stlačeného vzduchu
i tam, kde hluk či únik není běžným lidským
uchem slyšitelný
díky teleskopickému nástavci možnost práce
také ve výškách (cca 5,5 metru) bez nutnosti
práce z plošin a lešení
detekování za plného provozu – není nutno
čekat na „odstávku“ ve výrobě, tlakovat systém
a „poslouchat“ úniky
extrémně rychlá návratnost investice za služby
při vyhledání úniků
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Popis funkce zař ízení ME T P OIN T LKD:
zařízení na vyhledávání netěsností využívá fyzikálních
zákonů. Tam, kde uniká vzduch, dochází ke tření
molekul vzduchu a průchozího materiálu. Tím vzniká
neslyšitelný vysokofrekvenční zvuk (cca 40 kHz).
Zařízení tento zvuk detekuje a převádí ho na slyšitelný
zvuk do sluchátek a indikuje ho opticky na displeji
přístroje.

Rozsah použití:
Měřící rozsah

40 kHz +/- 1 kHz

Zobrazovací displej

Digitální ukazatel
s procentuální
indikací

Indikace úrovně signálu

0 až 100%
nastavitelné

Doba nepřetržité práce baterie

cca 40 h

Pracovní teplota

do 50 °C
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