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SONAPHONE  E:
Gas groep:
Temperatuur klasse T4

2G EEx ia     B T4
C (incl.     A en     B) volgens EN 50014

STOOmCONDENSPOTmETiNG

LEKDETECTiE

LAGEr DiAGNOSE



SONAPHONE  E

Diagnostische potentiële probleem 
gebieden om ongewenste 
downtime te voorkomen
De SONAPHONE E is een vroegtijdig waarschuwings-
systeem. Fouten in elke machine kunnen worden 
gevonden door ultrasonische signalen - heel vroeg  
voordat er schade optreedt!

Het identificeren van de exacte locatie van een defect met 
de SONAPHONE E voorkomt grote schade, dure repara-
ties en een minimale verstoring van het productieproces. 
Een geplande reparatie voorkomt dure productiestilstand.

Controleer afdichting van fitwerk, kleppen 
of condensaat afvoer.

De snelle en eenvoudige bediening van de  
SONAPHONE E bespaart tijd, materiaal, energie  
en vermindert het verlies van condensaat.

Lekkende afdichtingen kunnen worden opgespoord  
in een vroeg stadium.

Voortijdige slijtage opsporing van kogellagers

Eenvoudige opsporing van ontwikkelende slijtage 
in lagers tijdens bedrijf bij gebruik van contactgeluid 
detectie.

Vermindert de operationele 
kosten voor uw voorzieningen!
Lekdetectie van perslucht systemen of gas 
en vacuüm voorzieningen

Perslucht is een dure vorm van energie, maar lekkages in 
het systeem ontwikkelen zich meestal snel en vergroten 
de energiekosten op lange termijn.

De praktijk heeft aangetoond dat: de periodieke  
eliminatie van lekken in een perslucht systeem de  
energiekosten vermindert met meer dan 30%!

Werk frequentie:
Aansluitingen:

Stroomtoevoer:
Aanvullende functies:

Accessoires:

Behuizing:

Afmetingen:
Gewicht:

Lekdetectie door een 
ultrasone detector.

Explosieveilig, kan worden 
gebruikt in gevaarlijke  
gebieden. (Ex-Zones:  
apparaat klasse      2 G)

Een telescoop verlengstuk biedt een hoge 
reikwijdte voor de locatie van lekken (maximale 
lengte 3 m 9.8 feet); is voor flexibele sensor.

20 tot 60 kHz (instelbaar).
Ultrasonische sensoren, temperatuursensor,  
hoofdtelefoon, USB, acculader. 
5AA batterij.
Geheugen voor 1000 testgegevens, 
duidelijke menu structuur, geïntegreerde 
speaker, draagbare lederen tas,  
transport koffer.
Flexibele ultrasone sensor, contact  
geluid sensor, waterdichte sensor,  
telescopische verlenging voor sensoren.
Schokbestendig kunststof met veegvast 
toetsenbord (folie).
190x110x85 mm.
ca. 600 gram.

Technische gegevens

Het vroegtijdige waarschuwingssysteem

Verdere hoogtepunten:

PC-interface
De SONAPHONE E bevat een data 
geheugen en een USB PC interface. 
Speciaal op maat geleverde software 
zorgt voor de overdracht van gege-
vens en analyse.

Eenvoudige bediening
Het intuïtieve menu en de een- 
voudige werking van het apparaat 
biedt nauwkeurige metingen en 
stressloze bediening met een  
minimale inspanning.

Temperatuurmeting
Bereik: 0° to 300° C
(32°F - 572°F)
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