
��������		


�	��������
��
��������
�����
������ ��!
"�����
� ##�$%&'�$�!($�) &&	&
"�����* ##�$%&'�$�!(�) +�
�,��� �
��-�������� �
.
���
�� ��� �������� �

• Автоматично ниво на модулация
• 6 честоти на измерване
• Интегрирана защита на слуха
• Работно време > 12 часа
• Автоматично осветяване

• Микропроцесор
• Пиезоелектрически микрофони
• Минимално ниво на индикация
• Автоматично съхранение на данни
• Превключване на процедура за 
оценка

Геофон / Тест прът за откриване и локализиране на течове
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Aqua  M  –  200D  се  използва  в  сектор  водоснабдяване  за 
предварително  локализиране  (тест  прът)  и  калибриране  на 
течове  (геофон).  В  комбинация  с  Pulse  Wave  Generator 
(PWG),  може  да  се  приложи  също  за  проследяване  на 
тръбопровод. 

Тест пръта е разработен от  F.A.S.T. GmbH и се отличава с 
изключително  висока  чувствителност.  Той е проектиран  да 
открива  дори  течове,  възникнали  преди  минути. 
Устройството  е  напълно  подходящо  за  прослушване  на 
клапани и за проверка на водомери. 

Употреба

Тест прът

Земен микрофон
Земният  микрофон  може  да  открива  течове.  Триножникът 
може  да  бъде  монтиран  на  магнит,  което  позволява 
оператора да прави измервания върху мека почва. 

Централен блок

Обсег на доставка
• Централен блок с дисплей и изход за слушалки
• Земен микрофон
• Тест прът
• Слушалки
• Триножник
• Куфар Спецификациите са обект на промяна

Ако  работата  на  Aqua  M  –  200D  се  прекъсне  за  повече  от 
една  минута,  апарата  ще  се  изключи  автоматично.  Тази 
функция  значително  увеличава  времето  за  работа  на 
геофона.  При  нормални  условия,  батериите  на  Aqua  M  – 
200D издържат  до  10  седмици  без  да  се  зареждат.  LCD
 дисплея информира оператора за статуса на батериите. 

Опции  за  шест  различни  аналогови  филтри  гарантират 
оптимално подтискане на всеки смущаващ шум. Течовете се 
откриват  чрез  функциите  средна  стойност  и  минимална 
стойност.  Функцията  PWG  позволява  локализирането  на 
тръбопроводи  независимо  от  материала  на тръбата.  Голям 
LCD дисплей показва последните 6 измервания графично и 
цифрово.  Уникалната  функция  Adjust  автоматично 
оптимизира  индикацията  за  чувствителност  на  Aqua  M  – 
200D.  Функция  за  защита  предотвратява  увреждане  на 
слуха. 


