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Ο κύριος ρόλος του Sebalog Corr είναι ο 
εντοπισμός διαρροών με σημειακή ακρίβεια.

Για τη μέτρηση οι αισθητήρες του Sebalog Corr 
αρχικά προγραμματίζονται και στη συνέχεια 
κατανέμονται στο δίκτυο, όπου συλλέγουν και 
αποθηκεύουν δεδομένα μέτρησης αυτόνομα με τη 
μορφή θορύβων. Μετά τη μέτρηση οι αισθητήρες 
συγκεντρώνονται ξανά για την αξιολόγηση των 
δεδομένων. Το „συσχετίζον τμήμα“ του συσχετιστή 
περιλαμβάνεται στο λογισμικό χρήστη του Seba-
log Corr. Τα καταγραφόμενα δεδομένα θορύβων 
αξιολογούνται και, αν είναι εφικτό, συσχετίζονται. 
Αυτή η εκ των υστέρων αξιολόγηση των δεδομένων 
χαρακτηρίζεται επίσης ως „Offl  ine συσχέτιση“. Οι 
συνήθεις συσχετιστές πεδίου αξιολογούν κατά 
κανόνα αμέσως τα δεδομένα, για αυτό το λόγο η 
μέθοδος μέτρησής τους ονομάζεται συχνά „Live 
συσχέτιση“ ή „Online συσχέτιση“.

Κατά τη διάρκεια μιας μέτρησης οι αισθητήρες 
του Sebalog Corr αποθηκεύουν 10 επιμέρους 
δεδομένα θορύβου.

Η καταγραφή των δεδομένων θορύβου μιας 
μέτρησης στο Sebalog Corr πραγματοποιείται 
σύμφωνα με ένα σταθερό πρότυπο. Αρχικά 
ορίζεται ένα χρονικό διάστημα μέτρησης. Ανάλογα 
με τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος μέτρησης 

ΑΡΧΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ SEBALOG CORR

μεταβάλλεται η χρονική απόσταση μεταξύ των 
επιμέρους καταγραφών. Ωστόσο, ο αριθμός των 
επιμέρους μετρήσεων παραμένει πάντα ο ίδιος και 
σε κάθε μια από τις δέκα επιμέρους μετρήσεις του 
χρονικού διαστήματος καταγραφής αντιστοιχούν 
τρία δευτερόλεπτα. Αθροιστικά το Sebalog Corr 
καταγράφει δεδομένα θορύβου κατά τη διάρκεια 
συνολικού χρονικού διαστήματος μέτρησης 30 
δευτερολέπτων. 

Ένα παράδειγμα για καλύτερη κατανόηση:
Αν το χρονικό διάστημα μέτρησης είναι μια ώρα, 
οι δέκα καταγραφές κατανέμονται ομοιόμορφα σε 
αυτό το διάστημα. Δέκα μετρήσεις σε 60 λεπτά 
αντιστοιχούν σε μια καταγραφή κάθε έξι λεπτά.
Παρότι τα τρία δευτερόλεπτα φαίνονται πολύ λίγα 
για μια επιμέρους καταγραφή, ωστόσο αρκούν 
για την ακριβή συσχέτιση. Ο πιο σημαντικός 
παράγοντας για την επιτυχή συσχέτιση δεν είναι 
η διάρκεια της καταγραφής, αλλά το να είναι 
συγχρονισμένη η εσωτερική ώρα των αισθητήρων 
μεταξύ τους. Φυσικά θα πρέπει να έχει καταγραφεί 
ένας θόρυβος ο οποίος να μπορεί να συσχετιστεί.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΩΛΕΙΑΣ 
ΝΕΡΟΥ
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ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Το Sebalog Corr διαθέτει τρεις δυνατές εφαρμογές.

1. Η ΑΜΕΣΗ ΜΕΤΡΗΣΗ

Η άμεση μέτρηση προορίζεται για τη χρήση του 
συσχετιστή για τον καθημερινό έλεγχο του δικτύου 
σωλήνων. Εδώ οι αισθητήρες προγραμματίζονται 
για σύντομη χρονική διάρκεια μέτρησης έξι λεπτών, 
κατανέμονται και μετά τη μέτρηση συγκεντρώνονται 
ξανά για την ανάγνωση των αποτελεσμάτων.
Η έναρξη της μέτρησης μπορεί να καθοριστεί 
ελεύθερα χρονικά. Έτσι ο χρήστης έχει στη διά-
θεσή του αρκετό χρόνο για την τοποθέτηση των 
αισθητήρων πριν τη μέτρηση. 

Ο μεγάλος αριθμός αισθητήρων του Sebalog Corr 
(μέγ. οκτώ ανά ομάδα) παρέχει τη δυνατότητα 
χρήσης σε μεγάλη επιφάνεια και επίσης της 
επιβεβαίωσης μιας συσχέτισης χωρίς μετάθεση των 
αισθητήρων. Έτσι, ο έλεγχος του δικτύου σωλήνων 
μπορεί να διεξαχθεί πολύ γρήγορα.

2. Η ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΜΕΤΡΗΣΗ

Για τη νυχτερινή μέτρηση οι αισθητήρες 
προγραμματίζονται για χρονικό διάστημα μέτρησης 
μεταξύ δύο και τέσσερις η ώρα το πρωί. Την ημέρα 
της μέτρησης οι αισθητήρες συγκεντρώνονται 
ξανά και διαβάζονται. Καθώς κατά τη διάρκεια της 
νύχτας η μέτρηση επηρεάζεται από σημαντικά 
λιγότερους θορύβους, αυτός ο τρόπος μέτρησης 
ενδείκνυται κυρίως για τον εντοπισμό διαρροών 
που εντοπίζονται δύσκολα.
Η νυχτερινή μέτρηση ενδείκνυται μεν ειδικά για τη 
συσχέτιση κατά τη διάρκεια των ωρών της νύχτας 
που έχουν χαμηλή κατανάλωση, αλλά μπορεί κατά 

ΟΙ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΜΕΤΡΟΥΝ ΑΥΤΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ 
ΜΕΤΑ ΤΗ ΜΕΤΡΗΣΗ. ΑΥΤΗ Η ΑΡΧΗ ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΥΟ 
ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ SEBALOG CORR

κανόνα να χρησιμοποιείται σε οποιαδήποτε ώρα 
της ημέρας. Το χρονικό διάστημα μέτρησης μεταξύ 
δύο και τέσσερις η ώρα το πρωί μπορεί να αλλαχτεί 
από το χρήστη κατά βούληση.
Παρότι είναι εφικτό, οι αισθητήρες δεν πρέπει 
να μετρούν πολλές νύχτες διαδοχικά μετά 
τον προγραμματισμό. Η εσωτερική ώρα τους 
αποκλίνει μετά από ορισμένο χρονικό διάστημα 
και οι αισθητήρες δεν είναι πλέον συγχρονισμένοι 
μεταξύ τους. Ωστόσο, τα δεδομένα μπορούν να 
διαβαστούν παρόλα αυτά στο λογισμικό χρήστη. 
Ο χρήστης λαμβάνει μια προειδοποίηση ότι η 
ώρα διαφέρει μεταξύ των καταγραφέων και ότι 
τα δεδομένα δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν για 
συσχέτιση.
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ΟΙ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΜΕΤΑΔΙΔΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΕΝΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΤΗ ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ, 
ΤΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΙΜΗ ESA ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΕ 
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ ΠΡΟΣ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ. ΕΤΣΙ, ΟΠΩΣ ΜΕ 
ΕΝΑ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ ΕΔΑΦΟΥΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΕΙ 
Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΜΕ ΣΗΜΕΙΑΚΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑ.

3. ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΣΗΜΕΙΟΥ

Ο εντοπισμός σημείου είναι μια από τις εφαρμογές 
του Sebalog Corr, που το καθιστούν μοναδικό. 
Χάρη σε αυτή τη λειτουργία, το Sebalog Corr είναι 
σε θέση να επιβεβαιώνει αποτελέσματα συσχέτισης 
χωρίς να απαιτούνται επιπρόσθετες συσκευές.
Για τον εντοπισμό σημείου οι αισθητήρες 
τοποθετούνται στο σημείο διαρροής που έχει 
προηγουμένως συσχετιστεί. Οι αισθητήρες 
διατάσσονται σε σειρά κατά μήκος του σωλήνα και 
σε μικρή απόσταση μεταξύ τους. Για τη βελτίωση 
της επαφής με την επιφάνεια οι αισθητήρες 
μπορούν να συνδεθούν με τους προσαρμογείς 
τύπου τρίποδου που περιλαμβάνονται στον 
παραδοτέο εξοπλισμό. Όταν οι αισθητήρες 
τοποθετηθούν, λαμβάνουν εντολή ασύρματα να 
καταγράψουν για ένα λεπτό την τρέχουσα στάθμη 
θορύβου και τη συχνότητα θορύβου. Ο χρήστης 
μπορεί να παρακολουθεί αυτή τη μέτρηση σε 
πραγματικό χρόνο στο λογισμικό και δίπλα στη 
στάθμη και τη συχνότητα εμφανίζεται επίσης η τιμή 
ESA. Ο αισθητήρας που εμφανίζει την υψηλότερη 
στάθμη θορύβου με την υψηλότερη συχνότητα ή 
την υψηλότερη τιμή ESA, βρίσκεται ακριβώς πάνω 
από τη διαρροή ή πολύ κοντά σε αυτή.

ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ 

ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ 
Οι αισθητήρες του Sebalog Corr είναι τοποθετη-
μένοι σε ανθεκτικά και υδατοστεγή πλαστικά 
περιβλήματα. Το περίβλημα έχει βαθμό 
προστασίας IP 68. Η σύνδεση με τα εξαρτήματα 
(βαλβίδες ολίσθησης, υδροστόμια,…) εξασφαλί-
ζεται από έναν μαγνήτη με δύναμη έλξης 22 kg. 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ 
Τα Sebalog Corr διαθέτουν μια εσωτερική 
μπαταρία λιθίου που τους παρέχει υπό κανονικές 
συνθήκες ηλεκτρική τροφοδοσία για πέντε 
χρόνια. Οι κανονικές συνθήκες είναι οι εξής: Δέκα 
συσχετίσεις ή δύο λεπτά μέτρησης σε πραγματικό 
χρόνο ανά ημέρα, πέντε ημέρες την εβδομάδα 
για οκτώ ώρες σε ενεργοποιημένη κατάσταση. 
Αν η χρήση των αισθητήρων διαφέρει σε μεγάλο 
βαθμό από τις κανονικές συνθήκες, οι μπαταρίες 
μπορεί να αδειάσουν πολύ πριν τα πέντε χρόνια. 
Η πραγματική χρήση των αισθητήρων μπορεί να 
ελεγχθεί οποιαδήποτε στιγμή από έναν τεχνικό 
σέρβις.
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ΜΝΗΜΗ 
Οι αισθητήρες αποθηκεύουν κάθε φορά την 
τελευταία μέτρηση. Ένας κύκλος μετρήσεων 
αποτελείται από δέκα φορές επί τρία δευτερόλεπτα 
δεδομένων θορύβου. Τα δεδομένα μέτρησης μιας 
μέτρησης σε πραγματικό χρόνο δεν αποθηκεύονται 
στους αισθητήρες. 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
Ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα του Se-
balog Corr είναι η ασύρματη σύνδεση με τους 
αισθητήρες. Η δοκιμασμένη ασύρματη σύνδεση 
χρησιμοποιείται σε όλες σχεδόν τις συσκευές 
της SebaKMT. Παρέχει τη δυνατότητα άνετης 
επικοινωνίας μεταξύ υπολογιστή και μεμονωμένων 
αισθητήρων. Η ασύρματη σύνδεση παρέχει 
ουσιαστικά τη δυνατότητα υλοποίησης της 
προηγμένης „λειτουργίας εντοπισμού σημείου“ του 
Sebalog Corr. 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ 
Η άνετη μεταφορά του συστήματος διασφαλίζεται 
από μια εύχρηστη βαλίτσα στην οποία εκτός από 
τους αισθητήρες υπάρχει αρκετός χώρος για όλο 
το βοηθητικό εξοπλισμό καθώς και για έναν τυπικό 
φορητό υπολογιστή (μέγεθος οθόνης έως 15“).


