
 

 کشف انشعاب غیرمجاز تاسیسات، راه کارها و متدولوژی؟

کشف انشعاب غیرمجاز در شبکه تاسیسات مدفون در خاک دارای اهمیت باالیی می باشد زیرا وجود این شبکه های غیرقانونی کنترل و مدیریت  

توان به تغییر پارامترهای شبببکه در زمان اجرا و فاهبب ه  شبببکه را درار اخت ل می نمایندا از متمترین تاریرات مبرب انشببعابات غیرمجاز می  

گرفت عم کرد شببکه از ررایی نن می باشبد ا افت فشبار ا می ان م برم نامتناسبط با رراییا ندگودگی های مییت زیسبتی به دایی ررایی و  

دمات که دوات و شببرکت های مربوره به  اجرای عموما غیر اهببوای این انشببعابت از متمترین تاریرات می باشببندا الزک به تکر اسببت ه ینه خ

دارندگان انشبعاب های غیرمجاز می دهند را دیرر افراد جامعه پرداخت می کنند و این معلبی اجتماعی که در مشبک ت ماای و فرهنری جامعه  

 ریشه دارد برای هر جامعه ای خسارت بار می باشدا

نشبعابات ف  ی هسبتند یا غیرف  ی راهکارهای متواوتی وجود داردا برور ک ی به  به منظور کشبف انشبعاب غیرمجاز تاسبیسبات بر یسبط ننکه این ا

  منظور کشبف سبریو و دقیا انشبعابات غیرمجاز روی خرول ف  ی اواه نب ا گاز ا کابی بر  ا مبابرات و فیبرنوری دارای شبی د ف  ی می توان از

ها اسببتواده نمودا جتت ار عات    Metal Pipe & Cable Locatorیا   EM Line Trace  "اواه یاب کابی یاب های ف  ی    "دسببتراه های  

 را در اینک زیر مرااعه نماییدا  LT-8800 , PLG, MRT-700بیشتر می توانید می والت  

  company.com)-(fapفرنیند ارقاک پردازا نشکارساز زیرسریی و اب ار دقیا  -اواه یاب کابی یاب خرول ف  ی  
 

ز جن  شببکه ارمینان ندارید می توانید از تکنواویی رادارهای نووت کننده در خاک  در هبورتیکه جن  انشبعاب غیرمجاز غیرف  ی باشبد و یا ا

با این تکنواویی می توانید ت بویری گرافیکی از زیر سبرز زمین داشبته باشبید و گاها    GPR (Ground Penetrating Radar)اسبتواده کنید 

 ط ار عات بیشتر اینک زیر مرااعه نمایید:میی یواری و ترانشه کشیده شده را نی  تعیین نماییدا به منظور کس

  company.com)-(fapفرنیند ارقاک پرداز  -اه یاب کابی یاب خرول غیرف  ی  او
 

سبال تجربه در یوزه تواید و تامین سبیسبتا های نشبکارسباز زیرسبریی و اب ار    21شبرکت دان  بنیان فرنیند ارقاک پرداز موتبر اسبت با بی  از  

انشبعاب غیرمجاز بر روی خرول انشبعابات مشبترکینا خرول اهب ی و خرول انتآال نب و نوت    500تجربه کشبف بی  از  دقیا تاسبیسبات و با  

 گاز و میعانات نوتی ا نماده ارائه راهکارهای دقیا و متناسط با نیاز شما باشدا

 

https://fap-company.com/products-category/%d9%84%d9%88%d9%84%d9%87-%db%8c%d8%a7%d8%a8-%da%a9%d8%a7%d8%a8%d9%84-%db%8c%d8%a7%d8%a8-%d8%ae%d8%b7%d9%88%d8%b7-%d9%81%d9%84%d8%b2%db%8c/
https://fap-company.com/products-category/%d9%84%d9%88%d9%84%d9%87-%db%8c%d8%a7%d8%a8-%da%a9%d8%a7%d8%a8%d9%84-%db%8c%d8%a7%d8%a8-%d8%ae%d8%b7%d9%88%d8%b7-%d8%ba%db%8c%d8%b1-%d9%81%d9%84%d8%b2%db%8c/


 شرکت فرآیند ارقام پرداز )دانش بنیان تولیدی(

 ر دقیق تاسیساتتولیدکننده آشکارسازهای زیرسطحی و ابزا
 پیشرو و رهبر هنعت نشکارسازی زیرسریی ایران
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