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Eskeland Electronics AS 

• Etablert 1993 
• Adresse: Rasmus Solbergs vei 1, 

Ski 
• Leverandør av: 

– Dataloggere 
– Metalldetektorer 
– Rør- og kabelsøkere, feilsøkere 
– Lekkasjesøkere 
– Radar for grunnundersøkelser 
– Kurs i ledningsøking og 

lekkasjesøk 
– Elektronikkservice 
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Fjernovervåking og finsøking  
av vannlekkasjer via telenettet 

En presentasjon av Jan-Helge Høvset 
Eskeland Electronics AS 
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                    stasjonære korrelerende lydloggere 

• Fjernovervåking og finsøking av vannlekkasjer via 
GPRS/3G 

• Lydlogger varsler lekkasje, korrelerer og regner 
automatisk ut posisjonen på ledningsnettet 

• Daglig overføring av lekkasjedata og lydopptak 
• Data tilgjengelig via PrimeWeb i nettleser 
• Enkel trådløs programmering og installasjon i kum  
• GPS-posisjon lagres i hver logger og plasseres 

automatisk på Google kart 
• Leveres med ferdig konfigurerte elektroniske SIM-kort 

(eSIM) 
• Datakommunikasjon via roaming - finner selv beste 

nettleverandør og nettverk (GPRS/3G) 
• Tetthetsgrad IP68 
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Programmering av lydloggere 

• Enkel trådløs programmering via IR 
• GPS-posisjon tildeles logger 

automatisk 
• Bekreftelse sendes på SMS 
• Automatisk utplassering av logger 

på Google kart på PrimeWeb 
 
 

Eksempel på SMS-bekreftelse 
SN: 166120 
18/08/2016 12:40:31 
Sig: 32% 
Batt: 100% 
Loc: +5952.7325, +01029.5724 
HTTP: OK (3G) 
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PrimeWeb innlogging                   
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PrimeWeb skrivebord 

OsloPhucus er administratorkonto 
oslovav har kun innsynsrett 

Soner/områder kan enkelt defineres 
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  Automatisk lekkasjevarsling og 
korrelasjon 
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                   korrelasjon (IKEA) 
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                   -          adaptivt filter 

• Autofilter – nytt adaptivt filter 
søker igjennom flere enn 100 
filter og finner automatisk 
beste filter 

• Finner flere lekkasjer enn 
konvensjonelle filter 

• Mulig å lytte på lydopptakene 
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                  - Google street view (IKEA) 
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Lekkasje (IKEA) på 17 l/s (536112 m3/år) 
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Tabellvisning  
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Historiske data viser når lekkasjen ble reparert 

LEKKASJE 
INGEN 

LEKKASJE 
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• Enigma3m finner lekkasje mellom logger 166134 og 166015 

• Lekkasjen er en sprekk og ca 0,5 m fra korrelasjonsanvisning  

• Lekkasje på 1,2 liter per sekund (37000 m3/år) 

korrelasjon fra Kristiansund 
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test i Tønsberg med Vestfold vann   

• Fire loggere utplassert på 100 mm SJK  

• Avstander opptil 200 meter  

• To lekkasjer lokalisert 

•  Lekkasje nr. 1 er 44 meter fra logger 166016 

•  Lekkasje nr. 2 er 8 meter fra logger 166009 
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Lekkasje 1 



www.detektor.no 

 



www.detektor.no 

Lekkasje 1 - Google street view 
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• Lekkasje 1 på 0,1 liter per sekund bekreftet med marklytter  

• Lekkasje på stikkledning er reparert og nøyaktig posisjon på 

anboring bekreftet  
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• Lekkasje 2 bekreftet med to korrelasjoner 

• Lekkasje på anboring i kobber 8 m fra logger 166009 
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• Lekkasje 1 vist på Google kart 

• Bekreftet med marklytter  

• Lekkasje på stikkledning er reparert og 

nøyaktig posisjon på  anboring bekreftet  

• Lekkasje på 0,1 liter per sekund 

test i Tønsberg med Vestfold vann   
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Takk for oppmerksomheten! 

Du finner mer informasjon på våre nettsider  
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