
PAM HYDRO-3

Hidrofon pentru conducte de mari dimensiuni 
sau din mase plastice

Benefi cii

Hidrofoanele se conectează direct la coloana de apă. 
Ele sunt adecvate mai ales pentru reţelele de apă 
potabilă.

Punctele cele mai comune de conectare sunt hidranţii, 
dar ca alternativă se pot utiliza orice alte puncte unde 
avem acces la coloana de lichid, ca de ex. robineţii de 
pe conductă.

Hidrofoanele SebaKMT PAM HYDRO-3 au o sensibili-
tate ridicată mai ales în banda de joasă frecvenţă. Din 
această cauză ele sunt adecvate pentru corelare pe 
conducte din plastic, pe conducte lungi sau pe cele cu 
diametre mari sau cu o presiune mai redusă.

Manipularea este extrem de simplă și permite insta-
larea rapidă pe și hidranți îngropaţi sau supraterani 
fi ind adaptabil la toate racordurile.

Versatilitatea hidrofoanelor se observă şi din compati-
bilitatea cu reţelele TMM, utilizarea împreună cu core-
latoarele clasice or sau în sisteme Sebalog HydroCorr 
cu încărcarea datelor prin patrulare.

Descriere

 Rezultate optime pe conducte 
 din plastic

 Carcasă de mici dimensiuni

 Adecvat pentru apă potabilă

 Adaptabil la toate situaţiile din teren

 Compatibil cu corelatoarele Seba

 Instalabil şi în reţele sebaLog N3



Specifi caţiile se pot modifi ca fără notifi care prealabilă. dat_pam-hydro-3_ro_150908.pdfISO 9001:2008

PAM HYDRO-3

Specifi caţii tehnice

Dimensiuni 110 x 64 mm Ø

Greutate 400 g

Alimentare Corelator / Logger

Clasa de protecţie IP 68

Temperatură de operare 0 ... + 70 oC

Racord Filer 1,5“ incl. adaptor

Comuniaţii cablu de conexiune de 3 m
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Set livrat

Set Pam HYDRO-3:
 » 2 x PAM HYDRO-3
 » 2 x adaptor hidrant îngropat
 » 2 x furtun de purjare cu cuplaj rapid
 » 2 x cablu de conexiune corelator VK114
 » 2 x adaptor 1,5“ la Schott C
 » 2 x adaptor 1,5“ la GK
 » 1 x valiză de transport


