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LeakMaster - Läcksökningsloggar
LeakMaster Systemets funktion

Egenskaper och fördelar LeakMaster Mottagare  /  Avläsare

 LeakMaster är ett intelligent Logg-System för läckidentifiering 
i vattenledningsnätet.

•  Målet är att ta bort alla läckor från rörnäten samt att korta 
tiden mellan läckans uppkomst och upptäckt. 

• Läckidentifiering reducerar ständigt läckor på markförlagda 
rör till påvisbara låga nivåer.

•  Självstyrande och identifierar automatiskt läckage nattetid 
mellan 0200 och 0400.

• Snabb, tillförlitlig och ekonomisk samt behöver inte speci-
alutbildad personal.

•  Loggarna kan antingen sättas på plats permanent eller flyt-
tas runt för att täcka olika områden.

•  Utvecklad för att automatiskt  definiera tre status: Läcka, 
Ingen läcka och Möjlig läcka.

•  Definierar en läcka med tre statistiska mätningar för att 
möjliggöra en snabb läckbestämning.

•  Hittar läckor som missas med andra metoder.

•  Leakmaster skär dramatiskt ner arbetskostnaderna. 

Att tänka på vid köp av ”läckloggar” 
√	Är räckvidden bra mellan sändare och mottagare?

√	Läser mottagaren av loggarna på distans?

√	Får du satistik för de 2 senaste veckorna?

√	Går det att uppdatera programvaror för framtiden?

√ Är displayen lättavläst när den sitter på instrumentpanelen?

√ Är signalerna konsekventa och inte har störindikationer?

√ Går loggarna att stänga av när de ej är i drift?

√	Är batterikapaciteten bra i loggar och mottagare?

√	Finns det GSM- och hydrofonloggar som tillbehör?

Mottagaren tar emot data från logger även när fordonet är 
i rörelse.  

Under normala omständigheter, kan radiokommunikation  
med loggarna erhållas vid fordonets marschhastighet upp 
till 60 km/tim.

När data mottages indikeras detta akustiskt och visas visuellt 
på displayen (internt/extern LCD).

Om en förinställd gräns överskrids och en läcka identifieras 
ändras den akustiska signalen. Föraren kan då antingen lokali-
sera läckan genom att använda markmikrofon eller korrelator, 
eller bara notera till en läcksökningsgrupp.

Sändare  /  Logger
Antalet loggar anpassas till lokala förhållanden. 

Loggarna passar i betäckningar, ventiler, brandposter etc. men 
kan variera från land till land.

Överföringen av data från Loggarna till Mottagaren i det 
passerande servicefordonet beror på de lokala installations-
förhållandena (antenn och hur betäckning avskärmar loggens 
signal). Men normalt är det mellan 50 och 150 meter.
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LeakMaster är ett unikt läcksökningssystem baserat  på 
statistisk analys av läckagehändelser som uppstår i vatten-
distrubutionsnät, först skapade i Tyskland och kontinuerligt  
utvecklade genom åren.

Systemet innehåller vattentäta miniloggers med inbyggda 
givare, radiosändare och batterier och själva insamlaren/
radiomottagaren som analyserar och visar resultatet. Antal 
loggers som behövs beror på storleken av ledningsnätet 
som skall avsökas.

Loggarna är konstruerade att helt automatiskt analysera, en 
sektion i ett rörnät efter läckor. 

Längden mellan loggarna kan vara 50 till 500 meter beroende 
på rörmaterial, dimensioner, vattentryck och rörnätets kon-
struktion. För ett rörnätsarea med 10 km rör, är ett antal av 
20 - 30 st loggrar önskvärt.

Loggarna är deaktiverade under dagtid och är anslutna ex-
ternt till befintliga ventilspindlar, brandposter, inkommande 
vattenledningar eller rördelar som kan finnas tillgängliga.

Under två timmar på natten (nattminimiförbrukning) analy-
serar de rörnätet efter läckor. Om det finns en läcka kommer 
den detekterade informationen lagras och sändas via en 
inbyggd radiosändare. 

Läckinformationen kan sen återfinnas med Insamlarens 
mottagare vilken normalt är installerad  i ett fordon som kan 
köras med en hastighet upp till 60 km/t och passera på ett 
avstånd av upp till 150 m från installerad logger.

Beroende på situationen kan logger placeras permanent (den 
användbara drifttiden på batteriet  är mellan 5-10 år) eller 
för ett par veckor eller just en dag.

Planering Utrustning och tillbehör

Vid planering är det en fördel att få med så mycket ledning 
som möjligt på varje logger, dvs en logger på en brandpost 
täcker c:a 250 meter åt varsitt håll. Placerar man en logger i 
ett fyrvägskors eller liknande så täcker man upp det dubbla. 
I planeringen ingår att på ritning markera ut var loggarna 
skall sitta och vilket id-nummer den utplacerade loggern har.

Logger / Sändare
Dataöverföring: 0600 - 1900: 12 ggr/min.
 1900 - 0600: 1 ggr/min.
 Min.nivå för de senaste 14 dagarna.
 Genomsnitts min. nivå de sista 32. 
 Mätningens kvalitet.
 Identifiering av logger
 Finns även med GSM-överföring
Användningstid: 8-10 år utan batteribyte. 5 års garanti  
 (beroende på användning)
Mätningstid:   0200 - 0400

Förstärkning: >200 000
Överföringseffekt: 10 mW
Frekvens: 433 MHz
Skyddsklass: vattentät  IP68
Temperatur: -15°C - +55°C
Dimensioner : ø 40 mm / höjd 112 mm med inbyggd  
 antenn. 
Vikt: 450 gram.

Insamlaren / Mottagare (finns även som "Light" version)
Visad data: Minimum ljudnivå för senaste natt. 
 Genomsnitts min ljudnivå för de sista
 14 dygnen.
 Mätningens kvalitet.
 Identifiering av Logger
 Lokalisering av logger
Minne: Automatiskt. Kapacitet att avläsa 4 000  
 st loggar (100 st standard).
Display: LCD, belyst
Frekvensband: 433 MHz
Spänning: Intern / externt (12 V) e.g. 
 ciggkabel, laddningskontroll via mikro- 
 kontroller.
Anslutningar: 12 V  laddningsingång seriell interface  
 till PC, antenn anslutning.
Temperatur: -15°C - +55°C
Storlek: 210 x 120 x 105 mm(centralenheten)
Vikt: 1,0 Kg 

• Insamlaren / Mottagare

• Logger / Sändare

• Fordonsmontage

• Logger med 
antenn

• Väska med 15 loggar 
+ mottagare "LIGHT"


