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Геофон/Тестпрът за откриване и локализация на течове

единичен бутон за работа
всеобщо приложение
способен да открива тръбопроди
удобни функции за контрол
дисплей с автоматичен контрол на
осветление

микропроцесорно управление
пиезоелектрични микрофони
показва минимално ниво на шум
автоматична функция памет
интегрирана защита на слуха



��������		


��
�
��
		

��
 	

		

Област на приложение�
Aqua M-100D се използва в бизнеса с доставка на вода за 
предварително локализиране 
(тестпрът) и да calibraWave Generator (PWG), той може да се

 (геофон). В комбинация с Pulse 
Тестпрът

Централна секция 

Появяващо се ниво на индикация на дисплея 
Светлината на ниво индикация за дисплея се включва и изключва 
автоматично в зависимост от условията на осветеност на мястото. 

Захранване 

 приложи  за да се проследи участък от тръбопроводни течове

Шумоизолираният земен микрофон е в състояние да открива 
течове. Статива може да се монтира върху магнит и този 
начин дава възможност на оператора да изпълнява 
измерванията в мека почва. 

Освен шест различни опции за филтриране, операторът може да 
определи равнището -
индикатор за минимална стойност, средна стойност и стойност 
ниво PWG. Вградената памет съхранява показанията от 
измерването. 
С тази функция, операторът може лесно да сравнява придобитите
шумове един с друг. Това забележимо поддържа точен процеса на 
локализиране на течове. 

Обхват на доставка 
централна секция, с дисплей и изход за слушалки 
земен микрофон
тестпрът
слушалки 
статив/триножник
куфар

Спесификацията е обект на промяна

Тестпръта е разработен от F.A.S.T. GmbH и се отличава с 
изключително висока чувствителност. Той е проектиран да открива 
дори минутни течове. Телескопичния тест прът е напълно подходящ
 да прослушва водомери и систематично да проверява секции в  
тръбопроводната  мрежа. 
Земен микрофон
 

Ако работата на Aqua М-100D се прекрати за повече от една
минути, устройството ще се изключи автоматично. Тази спирателна 
функция значително удължава времето за работене на геофон. 
При нормални условия, акумулаторите на Aqua M-100D са 
оперативни за до 10 седмици, без да се презареждат. 
 LCD дисплей информира оператора за състоянието на 
презареждащите се акумулатори . 


