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Zasada korelacji
Lokalizacja z użyciem korelatora opiera się na jednoczes-
nym pomiarze generowanych przez wyciek szumów na 
dwóch elementach armatury danego odcinka rurociągu (np. 
na zasuwach lub hydrantach). Mikrofony o dużej czułości 
rejestrują szumy na armaturze, a podłączone do nich nada-
jniki radiowe przekazują sygnały do odbiornika – korelatora. 
Urządzenie określa różnicę czasu dotarcia dźwięku do obu 
punktów pomiarowych, a następnie w oparciu o podane pr-
zez użytkownika dane (długość przewodu, materiał i średni-
ca rury) oblicza dokładne miejsce wycieku.

Porównanie korelacji i akustycznej 
metody lokalizacji
Przebieg korelacji zasadniczo różni się od klasycznego wys-
zukiwania wycieków metodą akustyczną – zamiast punktowej 
kontroli kolejnych elementów armatury (lokalizacja wstęp-
na) a następnie dokładnej lokalizacji przy użyciu mikrofonu 
gruntowego, w korelacji przeprowadzany jest jeden pomiar 
na danym odcinku poprzez podłączenie dwóch punktów 
jednocześnie. Klasyczną metodę lokalizacji akustycznej 
można stosować w przypadku wielu struktur sieci, jednak 
to użytkownik porównuje i ocenia szumy w związku z czym 
powodzenie lokalizacji zależy od słuchu oraz w znacznej 
mierze doświadczenia użytkownika. Inaczej jest w przypad-
ku korelacji, technologia ta opiera się na analizie dokładnych 
wartości pomiarowych – w znacznym stopniu niezależnych 
od czynnika ludzkiego i od zewnętrznych wpływów zakłóca-
jących a jako rezultat dostarcza konkretny wynik.

Pewna i dokładna lokalizacja  
wycieków
Profesjonalnie: SeCorr® C 200 to nowoczesny, przenoś-
ny i wysoce wydajny korelator, który umożliwia niezawod-
ną, szybką oraz przede wszystkim dokładną lokalizację 
nieszczelności na rurociągach ułożonych w ziemi. Urządze-
nie posiada czytelny i przejrzyście uporządkowany interfe-
js użytkownika oraz liczne dodatkowe funkcje dla bardziej 
złożonych przypadków lokalizacji.

Elastycznie: SeCorr® C 200 jest odpowiedni dla wszys-
tkich osób zajmujących się profesjonalną lokalizacją nies-
zczelności, ponieważ doskonale radzi sobie z różnymi pr-
zypadkami lokalizacji. Umożliwia bezproblemową realizację 
pomiarów na różnych odcinkach rurociągów, ale również na 
różnych materiałach, średnicach oraz długościach rur.

Inteligentnie: SeCorr® C 200 posiada zaawansowane opro-
gramowanie umożliwiające użytkownikowi  wykonywanie nie-
mal całkowicie zautomatyzowanych pomiarów. Po wprowad-
zeniu danych rurociągu i uruchomieniu pomiaru kolejne kroki 
przebiegają bez ingerencji użytkownika. Mierzone szumy są 
stale analizowane w tle wraz z doborem odpowiednich usta-
wień filtra.
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Wysoka ochrona w trudnych  
warunkach pracy
Korelator SeCorr® C 200 jest niezwykle wytrzymały (sto-
pień ochrony IP67), dzięki czemu doskonale sprawdza się 
przy zastosowania nawet w najtrudniejszych warunkach 
otoczenia. Na jego funkcjonalność nie wpływają zanieczy-
szczenia, pył ani wilgoć. Ponadto zintegrowany, pojemny 
akumulator litowo-jonowy odbiornika umożliwia nieprzerwa-
ne korzystanie z niego przez cały dzień pracy. 

Prostota obsługi dzięki dużemu  
ekranowi dotykowemu
SeCorr® C 200 posiada wyświetlacz 5,7 cala, VGA o 
wysokiej rozdzielczości. Wszystkie informacje są na nim 
przejrzyście uporządkowane i służą jednoznacznej prezen-
tacji wyników. Wyświetlacz jest czytelny nawet przy silnym 
nasłonecznieniu. W razie potrzeby ekran dotykowy można 
wygodnie i bez problemu obsługiwać w rękawiczkach.

Ergonomiczna i komfortowa praca
SeCorr® C 200 jest lekki i ergonomiczny w obsłudze. Sta-
bilny system noszenia (trójkątny pas) umożliwia wygodne 
przenoszenie urządzenia. Natomiast kompaktowa i symet-
ryczna budowa sprawia, że obsługa jest równie komforto-
wa zarówno dla osób prawo-, jak i leworęcznych. Nadajnik 
i słuchawki komunikują się bezprzewodowo, dzięki czemu 
kable nie utrudniają pracy użytkownikowi.

Automatyczne filtry, bezpośrednia 
prezentacja wyników
SeCorr® C 200 samoczynnie optymalizuje wyniki pomi-
arów poprzez automatyczny wybór odpowiednich filtrów - 
bez konieczności ingerencji użytkownika. Możliwe jest także 
ręczne ustawienie zakresu filtracji. 

Jedną z wyjątkowych cech korelatora jest bezpośrednia for-
ma prezentacji wyników na wyświetlaczu. Główna część ek-
ranu zawiera wyniki pomiaru w postaci konkretnych danych 
liczbowych dotyczących położenia nieszczelności – a nie 
skomplikowane, wymagające interpretacji wykresy. Ponadto 
wyświetlana jest również jakość obliczeń, która na bieżąco 
informuje użytkownika o tym, jak wiarygodny jest pomiar.
Dzięki takiej formie prezentacji wyników użytkownik może 
natychmiast zastosować dalsze kroki, np. potwierdzić ws-
kazaną lokalizację metodą akustyczną.
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Pomiar prędkości  
dźwięku 
Podczas pomiaru prędkości dźwięku, oprócz rzeczywis-
tego wycieku, zostaje utworzone drugie źródło szumów w 
znanej pozycji. Następnie wykonywane są dwa pomiary (z 
dodatkowym szumem i bez niego), na podstawie których 
jest obliczana prędkość dźwięku na odcinku pomiarowym. 
Prezentacja pomiarów na wyświetlaczu odbiornika bardzo 
wyraźnie skupia się na drugim pomiarze, ale uwzględnia po-
zycję dodatkowego źródła dźwięku. Tym sposobem w kilku 
krokach można bardzo prosto określić prędkość dźwięku.

Tłumienie zakłócających  
szczytów korelacji
Tłumienie szumów zakłócających pozwala na lepszą optyma-
lizację wyników poprzez wybranie konkretnego zakresu funk-
cji korelacji i stłumienie go. W wyniku czego widok zostaje 
dostosowany do następnego mniejszego szczytu, co czyni 
go znacznie wyraźniejszym. Jeśli w linii korelacji zostanie 
wykryty więcej niż jeden wyciek, tłumienie szczytów można 
zastosować do oddzielenia widocznych maksimów wykresu.
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Dokumentacja z opro- 
gramowaniem WaterCom
Pomiary zapisane w odbiornikach A 200, C 200 lub 
AC 200 można łatwo przenieść na PC poprzez łącze USB. 
W tym celu wystarczy podłączyć odbiornik do komputera, a 
transmisja danych rozpocznie się. W oprogramowaniu moż-
na także przechowywać różne dane użytkowników i kontra-
hentów. Ponadto każda pozycja miejsca pomiaru posiada 
wizualizację na mapach online, np. Google Maps. Oznaczone 
na mapach pozycje można edytować i znajdować dokładne 
lokalizacje nadajników radiowych lub precyzyjnie dokumen-
tować miejsca uszkodzeń zlokalizowanych przy pomocy mi-
krofonu gruntowego. Istnieje również możliwość wstawienia 
dodatkowych notatek o pomiarze lub miejscu uszkodzenia. 
Na zakończenie dokumentacji z pomiarów można wygene-
rować raport w formacie PDF.

 
Zarejestrowane szumy można odsłuchać w odtwarzaczu 
zintegrowanym z WaterCom. Dodatkowo jeżeli program 
jest systematycznie uzupełniany zapisami pomiarów to 
stopniowo tworzy się przydatna baza danych szumów. Ro-
zbudowana baza danych szumów przecieków wody może 
między innymi znacznie ułatwić szkolenie nowych pracow-
ników w zakresie lokalizacji nieszczelności.

NOWOŚĆ
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Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych.

Dalsze szczegóły techniczne oraz elementy wyposażenia 
dodatkowego dostępne na życzenie.

System SeCorr® –
elementy systemu i komponenty
Nadajniki radiowe RT 200 wyposażone są w wysoce wy-
dajne łącza radiowe 500 mW, które umożliwiają bezgłośną 
transmisję danych nawet na odcinkach pomiarowych 
liczących setki metrów. Nadajniki radiowe RT 200 włącza-
ją się automatycznie poprzez podłączenie kabla mikrofonu. 
Trzy różne filtry pasmowo-przepustowe umożliwiają pełne 
przetworzenie szumów przed transmisją radiową. Zasto-
sowane rozwiązania pozwalają na dostosowanie ustawień 
nadajników radiowych RT 200 do różnych materiałów i od-
cinków rurociągów. Ponadto na klawiaturze foliowej nadaj-
ników można włączyć funkcję latarki, w którą wyposażone 
są mikrofony.

Mikrofon do rejestracji dźwięków materiałowych UM 200 
cechuje bardzo szerokie pasmo przenoszenia oraz wyso-
ka czułość w niskim zakresie częstotliwości. Dzięki temu 
UM 200 doskonale rejestruje nawet bardzo ciche szumy, 
zwłaszcza na przewodach z tworzyw sztucznych. Kabel 
mikrofonu jest bardzo wytrzymały i odporny na obciążenia 
mechaniczne. Gwarantuje to długi okres użytkowania, na-
wet przy codziennym zastosowaniu w trudnych warunkach 
pracy. Wysokiej jakości wtyk i bardzo mocny adapter kon-
taktowy czynią z mikrofonu UM 200 profesjonalny i ws-
zechstronny.

Solidna walizka transportowa bezpiecznie pomieści wszys-
tkie komponenty systemu. Można w niej transportować od-
biornik C 200, dwa nadajniki radiowe RT 200 oraz dwa 
mikrofony UM 200 i opcjonalne wyposażenie, które będą 
optymalnie chronione podczas transportu. Akumulatory 
komponentów systemu mogą być ładowane w zamkniętej 
walizce w warsztacie lub bezpośrednio w pojeździe pomi-
arowym.

Dzięki hydrofonom HY 200 system SeCorr® znakomicie 
sprawdza się przy zastosowaniach na dużych przewodach 
magistralnych i w przypadkach znacznych odległości po-
między poszczególnymi punktami pomiarowymi. Dzięki 
montażowi bezpośrednio na słupie wody hydrofony rejest-
rują nie dźwięk materiałowy przenoszący się wzdłuż rury, ale 
dźwięk przenoszony przez wodę w rurze. Hydrofony HY 200 
są niezwykle czułe w bardzo niskim zakresie częstotliwości, 
dużo poniżej słyszalnego. Dzięki temu stanowią doskonałe 
uzupełnienie systemu SeCorr® również przy zastosowaniu 
na rurociągach z tworzywa sztucznego. Zestaw dostarcza-
ny jest w dedykowanej walizce, która zapewnia wszystkim 
komponentom (hydrofony, adapter do montażu na hydran-
tach podziemnych, kable podłączeniowe) bezpieczne prze-
chowywanie i transport oraz zawsze łatwy dostęp.


