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تتمتع شركة تيم بتجارب عملية قيمة يف اجملال التخصصي خلدمات إصالح وصيانة خطوط أنابيب النقل. واستناداً لتجارهبا 
واملتطلبات امليدانية اليت شهدهتا أثناء إجنازها ملشاريع اإلصالح والصيانة  عملت على صناعة جتهيزات حديثةة أو أاةا قامةت 

احلالية  املوجودة يف السوق وإزالة األعطال املوجودة فيها. وبذلك جنحت يف الوصةول  برفع مستوى الكفاءة لدى التجهيزات
إىل جتهيةةزات تنةةافت التجهيةةزات املوجةةودة يف السةةوق مةةي حيةةق الفواليةةة والقيمةةة والومةةر. يف حةةال كشةة  األنابيةةب إ  أحةةد 

كشة  واإلشةراف علةى حالةة عمليةات   PIGبواعق القلق الرئيسةية هةو تقفةي املوقةع واحلصةول علةى املولومةات عةي مكةا  الةة 
أثنةةاء التنفيةةذ. حاليةةاً تسةةتخدم الكثةةب مةةي أسةةاليب املراقبةةة واإلشةةراف  ةةذا الذةةرأل. إ  أقةةدم وأكثةةر هةةذ  األسةةاليب  األنابيةةب

. خةالل هةذ  السةنوات مةي خةالل اسةتخدامنا Pig locatorاخلنزيةرة أو  PIGفوالية وكفاءًة هو االسةتفادة مةي مكشةاف 
سةواء مةي ناحيةة التصةميم والصةناعة أو مةي ناحيةة  –لية واالجنبيةة يف املشةاريع ودراسةة نقةاط القةوة الهةو  فيهةا للوينات احمل

القيمةةة النهائيةةةة للمنةةةتً  ونتةةةراً لالخةةةتالل يف الكفةةةاءة والقيمةةةة بالنسةةبة للوينةةةات املوجةةةودة وكةةةذلك وجةةةود بوةةة  األعطةةةال يف 
 تخدميها  لذلك فقد قمنا بصناعة مكشاف مبواصفات حتقق أهدافنا.املكشافات واليت ال ميكي مورفتها سوى مي قبل مس
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ل مستقِب
 

احملفتة
 

 سهلة االستخدام-مقاومة لألشوة فوق البنفسجية-ضد الصدمات-ضد املاء املواصفات
 قابلة للشحي وميكي تبديلها بسهولة البطارية

اسةةتخدام بطاريةةات الشةةحي الذةةب قابلةةة  -الكهربةةاء وإنوةةدام الوقةةت لشةةحي لبطاريةةاتعةةدم تةةوفر  -نتةةراً لنةةوع الومليةةات و روفهةةا اخلاصةةة
 للتبديل أمر غب مناسب

مةةي النةةوع املسةةطح مةةع غطةةاء يسةةمح بالرايةةة لةةياًل  مقاومةةة لألشةةوة فةةوق البنفسةةجية وضةةد املاء احلةةد األد  للةةوز   لوحة املفاتيح
 واحلجم(

 821×821م.م ودقة 55×55بأبواد  لوحة الورأل
 واللوحات متوددة الطبقات  احلد األد  للفهاء  واحلد األقصى للكفاءة( SMDالقطع مي نوع  القطع واللوحات

الوحةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدات 
االختصاصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةية 

 للمكشاف

GPS -  حيدد اخلواص اجلذرافية لنقطة عبور الةPIG  اخلنزيرة(  الطةول والوةرأل اجلذرايفتاتفةاع 
 النقطة عي سطح البحر(

  اخلنزيرة( اختياري( PIGالتنبؤ بزمي وصول الة  -
 

BLUETOOTH -  إمكانية نقل املولومات املسجلة مي اجلهاز إىل الكمبيوتر بشكل السلكي 
 م لسماعة البلوتوث 811إرسال إشارات اجلهاز الصوتية ملسافة  -

ا وائي
حمفتةةةةةةةةةةةةةة حمةةةةةةةةةةةةةاف   

 ا وائي
 مقاومة لألشوة فوق البنفسجية –ضد الصدمات -ضد املاء

القاعةةةةةةدة احلافتةةةةةةة 
 والقبهة

 مي جنت الفوالذ املهاء للصدأ

 لك إىل زيادة مجال الشكل اخلارجي للمجموعة*  بالدمً اخلالق للقاعدة احلافتة وقبهة احلمل والنقل بقطوة واحدة  فإنه إضافة إىل خف  وز  اجملموعة وزيادة استخدام اجلهاز يؤدي ذ

راب  احملفتة 
با وائي

إ  أحد املشاكل الرئيسية للمكشاف هي قطع كابل االتصال. قمنا مةي خةالل  
إلذةةةاء كابةةةل االتصةةةال واسةةةتخدام اليةةةة سةةةحب التصةةةال الوصةةةالت بإبةةةداع حةةةل 

 أفهل أكثر امناً  ذ  املشكلة

 قطوة حمافتة للوصالت الذكرية  متصلة باحملفتة( الدليل
 للوصالت األنثوية  متصلة بقاعدة ا وائي( قطوة حمافتة املزحلق
 قطوة دّوارة قابلة للتنتيم  متصلة بقاعدة ا وائي( املفصل

 *  مينح قابلية االستقرار يف زوايا وجهات خمتلفة للمحفتة بالنسبة ملستوى ا وائي

مرسل
املواصفات 
 

 تC 01˚إىل  -C 01˚حرارة الومل : مي  -
 3Dاحلد األد  لشواع االحنناء:  -

 BAR 100ضذ  الومل:  -
 مرت 82حال اإلشارة:  -

 وما فوق 0قابلية االستخدام يف األنابيب 
* إ  التشويش املوجود يف احملي   مي قبيل أمواج املوبايل  واجملال الناتً عي خطوط الكهرباء ذات التوتر الوايل وحة  حمةر  

الومةةل  مجيوهةةا تتةةداخل مةةع األمةةواج الةةيت يرسةةلها املرسةةل املوجةةود داخةةل األنابيةةب  ةةا يتسةةبب  ةةدوث السةةيارة وهةةو يف حالةةة 
 أخطاء مي قبل املكشاف. قمنا داخل مكشاف تيم برتميز املولومات املرسلة لنحد مي هذا التداخل.

 صفحة الورأل -8

 غطاء البطارية -2

 الدليل -3

 املفصل القابل للتنتيم -0

1 8 

2 

4 

5 

6 

7 

3 



 القاعدة احلافتة والقبهة -5

 حمفتة ا وائي -0

 املزحلق -7

 لوحة املفاتيح -1

 

  مواصفات مجموعة الجهاز والهوائي المستقبل:
 م.م.221م.م  االرتفاع: 832م.م  الورأل:  015األبواد: الطول 

 غرام.225غرام  وز  ا وائي املستقبل: 751وز  اجلهاز املستقبل: 

 كغ9م.م  الوز  مع الولبة املهادة للصدمات: 011×511×311أبواد الولبة املهادة للصدمات: 

 ساعة mAm ..8:27عمر أداء اجلهاز مع البطارية القابلة للشحنة فارتا بسوة 

 تC 71˚إىل – C 81˚الومل: حال حرارة 

 مرت811لوحة هوائي البلوتوث: 

 نقطة 23011احلافتة:عدد النق  القابلة للحف  يف 

 كيلومرت  051طول املسب القابل للتسجيل: 

 

  مواصفات المرسل:

 اينش: 8-6. مرسل 2
 بار 821اينش  الهذ  املسموح: 1إىل  0قطر خ  األنبوب: 

 مرت 82حال إرسال األمواج يف الفهاء املفتوح:

 غرام8751م.م  الوز : 272م.م  طول ا يكل: 90قطر ا يكل: 

 كيلوغرام  1/0م.م  الوز  مع الولبة اخلشبية:311×211×211ة اخلشبية: أبواد الولب

 فول  مي موديل فارتا 5/8بطاريات   0البطارية املقرتحة:

 Maxtechأو  HighEnergyأو    Philipsليتيوم

 ساعة  805الومر يف حالة االستخدام الدائم: مع بطارية الكااليي: 



 ساعة 331مع بطارية ليثيوم: أكثر مي                  

 ساعة  251الومر يف حالة االستخدام املتقطع: مع بطارية الكااليي: 

 ساعة 511مع بطارية ليثيوم: أكثر مي                  

 اينش: 02-01. مرسل 3
 بار 821اينش  الهذ  املسموح: 82إىل  81قطر خ  األنبوب: 

 مرت 23األمواج يف الفهاء املفتوح:حال إرسال 

 كيلوغرام3م.م  الوز : 372م.م  طول ا يكل:  92قطر ا يكل: 

 كيلوغرام  0م.م  الوز  مع الولبة اخلشبية:  071×811×211أبواد الولبة اخلشبية: 

 ( مي موديل فارتاCفول  متوس    5/8بطاريات   5البطارية املقرتحة:

LongLife  أوHighEnergy  

 ساعة 160ر يف حالة االستخدام الدائم: الوم

 ساعة 250الومر يف حالة االستخدام املتقطع: 

 اينش وما فوق: 01. مرسل 0
 بار 821اينش وما فوق  الهذ  املسموح: 80قطر خ  األنبوب: 

 مرت 31حال إرسال األمواج يف الفهاء املفتوح:

 كيلوغرام5/7م.م  الوز : 050م.م  طول ا يكل: 821قطر ا يكل: 

 كيلوغرام  82م.م  الوز  مع الولبة اخلشبية:501×231×231أبواد الولبة اخلشبية: 

 ( مي موديل فارتاDفول   كببة   5/8بطاريات   0البطارية املقرتحة:

LongLife  أوHighEnergy  

 ساعة 231الومر يف حالة االستخدام الدائم: 

 ساعة351الومر يف حالة االستخدام املتقطع: 
 


