
PERIJA Mini 
Digital Sound Detector with Water Leakage Judgment Mode

نشت یاب هوشمند آکوستیک آب
مجهز به سیستم قضاوت اتوماتیک وجود نشت آب

د  ن م هوشتت اب  یتت ت  شتت و PERIJA MINIن ی   ا متت ی ت   جهتت ت  د شتت ش  حتت طرا

ستت ا ن م ش  ت   تت ور  طتت ب و  زی  رتت ی ر بی و  زی  رتت ی ه  لتت و ل وط  ش  طتت ب ا یتت ت  شتت ب ن

د  نتت ن ا هم دش  ی ت ی   ستت ا هتت ه  لتت و ل ت  م PVC, PEجهتت ت ستت سی ه  بتت ز  مجهتت و 

رب ا کت ت  لت د ا دوخ  بت ب  آ دت  شت و  ت  شت ن یک  ت ا وم ت ا وت  قضا رد  ف ر منح رب

شد ا ب .مش 

با ایت ار سا ت ایراخ



PERIJA Mini VPRO 
Digital Sound Detector with Water Leakage Judgment Mode

نشت یاب هوشمند آکوستیک آب مجهز به سیستم قضاوت اتوماتیک نشت آب

:کاربری

آبمشترکیخانشعاباتیابشنشتو وتشتست-

مشترکیخآبکنتوردرآبنشتتست-

,PVCبیریرزیویرزیهایلولهجنسانواعبرایمناسب- PE

یر طشیودخبستهیابازتعییخوهاشیر طدرآبنشتتست-

هسدرنشتشدتتعییخبوآبنشتوجودتش یصامداخ-

کاربرد التبهنیازبدوخواتوماتیکطوربهسطح

یتدنولوژباهمراتآبتاسیساتیابشنشتدرجدیدایتجربه

وتجربهبدوخکاربراخبهکمکجهت(ALJمد)م نوعشهو 

ایحریهکاربراخت میمتاییدتارائه

بتث،گزار تهیهامداخبااندرویدهوشمندا ریدیشخبهمجهز

هنا واست داهایحذفوییرترانت اب،GPSجغراییایشموقعیت

filteROTهوشمندییرترانت ابمدو

حرفه ای-دقیق -هوشمند 



PERIJA Mini VPRO

:مشخصات فنی

(مبتنش بر آنالیز  دای نشت آب )آکوستیک تدنولوژی▪

سنسور  یزوالدتریک ن ب شدت در دا ل دستگاتنسورس▪

– 200محدودت یرکانسش▪ 4000 Hz
Hz (4000-600) (2100-600) (4000-200) (2100-200)ییرترقابل انت اب جهت کنترل  داهای مزاحم 4ییرترها▪

Hz , 60 Hz 50ییرتر قابل انت اب جهت کاه   دای نویز برق 2
53dB±3تقویت کنندگش ▪

بر روی  فحه کریدMUTEکرید یعال سازی▪

جهت سطوح با امداخ بازتاب ( کرید بیرمدانیدش)سنسور مادوخ قرمز 

PERIJA Mini APPبر روی ا ریدیشخ MUTEکرید 
mm 3هدیخ استریو با جک هدیوخ▪
USBقابل شارژ با  ورت V / 500 mAh 3.7قابل شارژ و بدوخ امداخ دسترسش به باتری Li-ionباتری باتری▪
نمایشگر گوشش هوشمند در ا تیار کاربر استPERIJA Mini APPدستگات یاقد نمایشگر است وازطریق نمایشگر▪

(Automatic Leakage Judgment Mode)قضاوت اتوماتیک وجود نشت  ™ALJمد ▪

(IR Acoustic Activation Mode)یعال سازی عمردرد دستگات با استفادت از سنسور مادوخ قرمز  ™IRAAمد ▪

(Filter Rotation Mode)مد کمک به انت اب بهتربخ ییرتر  وتش ™filteROTمد ▪

 Bluetooth Low Energy (BLE)تدنولوژی بروتوث انتقال اط عات▪

mm 20و یک  ریت دایرت ای به قطر  mm 110عدد میره استیل با طول3میره های ات ال▪

x 60 x 30 mm 136ابعاد▪

USB Charger Connection

Internal Rechargeable Battery

4 Band-pass Filters

2 Notch Filter

Bluetooth Communication

f

Filter Rotation Mode

Infrared Activation Mode

Leakage Judgment Mode

Digital Sound Detector with Water Leakage Judgment Mode 

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwi2oJmk2PTiAhUD6KQKHZK1D8EQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.onlinewebfonts.com%2Ficon%2F475093&psig=AOvVaw0AWlIM8uG0jG7J6Fw7qGx3&ust=1561004261944498


PERIJA Mini VPICK-UP 
Digital Sound Detector with Water Leakage Judgment Mode

نشت یاب هوشمند آکوستیک آب مجهز به سیستم قضاوت اتوماتیک نشت آب

:کاربری

جاریت،مسدونشهایمحیطمناسب اکدرمدیوختاسیساتیابشنشت-

بتخدرمدیوخآبتاسیساتیابشنشت-

,PVCبیریرزیویرزیهایلولهجنسانواعبرایمناسب- PE

آبمشترکیخانشعاباتیابشنشتو وتشتست-

مشترکیخآبکنتوردرآبنشتتست-

شیر طیودخبستهیابازتعییخوهاشیر طدرآبنشتتست-

طورهبسطحسهدرنشتشدتتعییخبوآبنشتوجودتش یصامداخ-

کاربرد التبهنیازبدوخواتوماتیک

هو تدنولوژیباهمراتآبتاسیساتیابشنشتدرجدیدایتجربه

تاییدتارائهوتجربهبدوخکاربراخبهکمکجهت(ALJمد)م نوعش

ایحریهکاربراخت میم

یتموقعثبت،گزار تهیهامداخبااندرویدهوشمندا ریدیشخبهمجهز

یرتریانت ابمدونا واسته داهایحذفوییرترانت اب،GPSجغراییایش

filteROTهوشمند

حرفه ای-دقیق -هوشمند 



PERIJA Mini VPRO

:مشخصات فنی

(مبتنش بر آنالیز  دای نشت آب )آکوستیک تدنولوژی▪

سنسور  یزوالدتریک مجهز به تو ش حذف نویز لرز  و وز  باد و کابل نسورس▪

– 200محدودت یرکانسش▪ 4000 Hz
Hz (4000-600) (2100-600) (4000-200) (2100-200)ییرترقابل انت اب جهت کنترل  داهای مزاحم 4ییرترها▪

Hz , 60 Hz 50ییرتر قابل انت اب جهت کاه   دای نویز برق 2
53dB±3تقویت کنندگش ▪

بر روی  فحه کریدMUTEکرید یعال سازی▪

جهت سطوح با امداخ بازتاب ( کرید بیرمدانیدش)سنسور مادوخ قرمز 

PERIJA Mini APPبر روی ا ریدیشخ MUTEکرید 
mm 3هدیخ استریو با جک هدیوخ▪
USBقابل شارژ با  ورت V / 500 mAh 3.7قابل شارژ و بدوخ امداخ دسترسش به باتری Li-ionباتری باتری▪
نمایشگر گوشش هوشمند در ا تیار کاربر استPERIJA Mini APPدستگات یاقد نمایشگر است وازطریق نمایشگر▪

(Automatic Leakage Judgment Mode)قضاوت اتوماتیک وجود نشت  ™ALJمد ▪

(IR Acoustic Activation Mode)یعال سازی عمردرد دستگات با استفادت از سنسور مادوخ قرمز  ™IRAAمد ▪

(Filter Rotation Mode)مد کمک به انت اب بهتربخ ییرتر  وتش ™filteROTمد ▪

 Bluetooth Low Energy (BLE)تدنولوژی بروتوث انتقال اط عات▪

mm 20و یک  ریت دایرت ای به قطر  mm 110عدد میره استیل با طول3میره های ات ال▪

کابل و سنسور  ارجشCm 90همرات با x 60 x 30 mm 136ابعاد▪

USB Charger Connection

Internal Rechargeable Battery

4 Band-pass Filters

2 Notch Filter

Bluetooth Communication

f

Filter Rotation Mode

Infrared Activation Mode

Leakage Judgment Mode

Digital Sound Detector with Water Leakage Judgment Mode 
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Farayand Argham Pardaz Ltd. Co.

شرکت دانش بنیان فرآیند ارقام پرداز
تولید کنندت آشدارسازهای زیرسطحش و ابزار دقیق تاسیسات

رهبر و  یشرو  نعت آشدارسازی زیرسطحش ایراخ

شرکت دانش بنیان فرآیند ارقام پرداز

یساتتاستولید کنندت آشدارسازهای زیرسطحش و ابزاردقیق

ز، میتتداخ ولیع تتر ابتتتدای بروارکشتتاورایتتراخ، تهتتراخ، : آدرس

6طبقه دوم واحد 439 یاباخ یرسطیخ شمالش   ک 

13358-14158: کد  ستش


