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 تکنولوژی  ( آب  مبتنی بر آنالیز صدای نشتآکوستیک )

 سنسور  ( VPICK-UPخارجی در مدل   و  VPROنصب شده در داخل دستگاه پیزوالکتریک با حساسیت باال )

53dB±3  سیگنال  تقویتمیزان 

 عملکرد  رنج فرکانس هرتز  4000 –  200

 ی اپلیکیشن دستگاهفیلتر قابل انتخاب بر روی دستگاه و یا بر رو  4

High Pass: 200, 600 Hz  /Low Pass: 2100, 4000 
 Band passتیک یلترهای آکوسف

 ( برق حذف صدای )  Notchفیلتر  (   50Hz    /60Hzقابل انتخاب ) خاموش / 

 ™filteROTمد  ت( رین فیلتر در محل فعالی جهت انتخاب بهت فیلترها بصورت چرخشی )سازی  لمد فعا

 بر روی صفحه کلید هوشمند دستگاه MUTEکلید 

 PERIJA Mini APPبر روی اپلیکیشن  MUTEکلید 
 سنسور مادون قرمز فعالسازی اتوماتیک با ،    IRAA™  IR Acoustic Activation Mode مد

 Reflective surfaceجهت سطوح با قابلیت بازتابش  و فاصله ی عملکرد  با امکان تنظیم

Activation 
 سیستم فعالسازی 

 Automatic Leakage Judgement Mode مد قضاوت اتوماتیک وجود و تعیین شدت نشت 
عیین وجود و  ت جهت ال و آشکارسازی صداهای غیرمعمول ایده آب ی کنتور ب بر رو ص مناسب جهت ن 

 نشعابات غیرمجاز ر زمان قرائت کنتور و یا اشدت نشت د
 م گیریو تصمی   ثانیه زمان الزم جهت آنالیز 10و   ثانیه زمان الزم جهت نصب  3

وده و آنالیز بر روی  در تصمیم گیری دستگاه تعیین کننده نب و  حذف شده ضربه و ناگهانی   صداهای
 اجرا میشود. صداهای پیوسته 

 عدم نمایش قطره آب: عدم وجود نشت / سیگنال ورودی بسیار ضعیف  
 ضعیف سیگنال ورودی احتمال کم وجود نشت /  طره آب: نمایش یک ق 

 دور وجود نشت در فاصله   / نمایش دو قطره آب: نشت کم 
 ه کم با شدت زیاد یا فاصلآب: نشت قطعی آب / وجود نشت قطره نمایش سه 

 ضربه ، صحبت کردن و ... بر روی عملکرد این مد تاثیری ندارد سطح حسایت دستگاه و یا صداهای 

ALJ™ Mode 
 مد قضاوت اتوماتیک وجود نشت 

 چند منظوره بر روی صفحه کلید خود می باشد.  LEDدستگاه مجهز به یک 

 تگاه فاقد نمایشگر می باشد دس
نمایشگر   PERIJA Mini APPکیشن اندروید با بهره گیری از اپلی  PERIJA Miniنشت یاب  دستگاه های 

 دیل می کنندبه نمایشگر دستگاه تب ها را یا تبلت  گوشی های هوشمند

 نمایشگر 

سایز و برندهای گوشی های  دستگاه مجهز به اپلیکیشن هوشمند اندروید می باشدکه بر روی انواع  
 قابلیت نصب و عملکرد دارد. هوشمند و تبلت 

 PERIJA Mini APPاپلیکیشن 

 3.7V / 850mAh Li-ionشارژ باتری قابل 
 رژ میشود باتری دستگاه شا  USBمی باشد که با اتصال به هر پورت   USB Aدستگاه دارای یک پورت 

 باتری

 to +50 °C / 14 to 122 °F 10-د : محدوده دمای عملکر
 to +60 °C / -4 to 140 °F 20-ری : محدوده دمای نگهدا

 کارکرد دستگاه دمای 

 PERIJA Mini VPRO and VPICK-UPدستگاه های  مشخصات فنی 
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 Bluetooth Low Energy (BLE) جهت ارتباط با اپلیکیشن  بلوتوثتکنولوژی 
USB A for battery charging 

   سیستم ارتباطی

 هدفون mm 3هدفن استریو با جک 

645 KITCASE VPRO / 642 KITCASE VPICK-UP  حمل   فی ک 

 (  VPRO) مخصوص   mm 20لیت با قطر و یک عدد پ  mm 110ستیل عدد میله ا  3

 انبی موجود است ات جعنوان قطعبرای هر دو مدل ب  mm 40و پلیت   mm 300میله های استیل  
 تصال امیله های 

  :x 30 mm mm x 60 mm 1365.3” x 2.7” x 1.2” ( (L x W x H)(ه مرکزی دستگاه : بدن
mL305mm x W269mm x H69m/  ”H2.7 x“L12” x W10.6: KITCASE VPRO645  

mL333mm x W298mm x H70m/  ”x H2.75L13.13” x W11.75“ :KITCASE VPRO645  
 ابعاد

 سال گارانتی   1
 روش سال خدمات پس از ف 5

 گارانتی 

 با افتخار ساخت ایران  

 PERIJA Mini VPRO and VPICK-UPدستگاه های  مشخصات فنی 


