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Обхват на доставка

Технически спецификации Сензори 

Звуков сензор 
чувствителност

>  1000  рС/гЗвуков сензор 

Звуков сензор
опериране опериране: ��%*�4�bis�"�**�4

Управление     бутони'�енкодери�'��!0��         
                                  активна  помощ          

Дисплей                четим на дневна    
                                 светлина,цветен  дисплей  с       
                                 �:��задна  подсветка
                                 �6%�)��72 пиксела Газ сензор

тегло ръчен сензор прибл.�%%�г
земен сензор7        прибл.�#*%�г

Захранване           ��)��;(��(�*�<�или презареждащи     

Работна температура раб.условия -10 ° С до + 55 °С

Газ сензор
защита ръчен сензор IP 65

 земен сензор IP 54

Газ сензор               работни условия7 ��(%�4�до�"�**�4
работна
температура съхранение:         ���%�4�до�"��%�4
Софтуер                   съхранение на данни 10 за модус

експорт на данни
транспорт                ABS пластмасов твърд калъф

режими на работа   минимален дисплей (бар   
диаграма)                          
честотен спектър                  
пирамидален  режим           
дългосрочно измерване 
трасиращо                         
откриване изтичане на газ   
дисплей в реално време 

съхранение7���%�4�bis�"��%�4

Газ сензор
обхват                     (%�11��до�*%>%%%�11�

тегло                        универсален микрофон прибл.   870гр 
земен микрофон            прибл. 2300гр
тест прът                        прибл. 1250 гр

Интелигентен Геофон за откриване на течове               �����������bH
��������������������
����������������
���� !�� ""�#$%&#��'#�( %%�%
���� �) ""�#$%&#��'( *�
�+��� �� !, �����b��-�
������������ �

Пирамидален способ
�*��аналогови и цифрови филтър етапи
Автоматична функция за филтриране и усилване
Продължителен период на измерване
Уред за откриване на газ течове

AТехнически промени запазени

Слушалка
Универсален земен микрофон 
Удължение с връх
Защитени от вятъра земни
микрофони
Тест прът микрофон
Магнитен адаптер
Статив адаптер
Каишка
Н��сонда
Н��земна сонда
.4�свързващ кабел
Софтуер
Транспортен куфар
Ръководство за 
експлоатация

Газ сензор
чувствителност    (�11� Н��

филтър                     аналогови Chebyshev
�6�-��'�октави
�*��свободно избираеми 
аналогови и цифрови 
етапи на филтруване
автоматична функция

Нарастване ръководство7� 8��%%%%�пъти
автоматично7� спиране - 
защита на слуха

                                се батерии

Операционно време 8�(��часа

Корпус алуминиев праховопокрит

размери                   �%(�)�(�%�)��%�мм

Тегло                        (6%% г  с  батериите

Защита =.�*�

                                       съхранение7 ��2% °�4�до�"�60 °�4

 
тест прът                       IP54

Звуков сензор        
защита                    универсален микрофон IP65
                                  земен микрофон            IP54

Газ сензор
време за реакция  %�*�сек
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Акустично откриване на течове с геофон�        Уред за откриване на газ                           Проследяване на пластични тръби с PWG

Изкуствен интелект ?- Не, но много иновация! Четим  на  дневна 
светлина  Цветен 
Дисплей с

 LED задна подсветка
 Пирамидалния режим, който се определя автоматично с      
 помоща на интелигентни алгоритми на преден план 
оптимизира информацията за течове, което позволява 
несравнима прецизност в позиционирането

Ясно и кратко показване потвърждава 
отчета за теча ефективно. 256 свободни и
 автоматично регулируеми настройки на 
филтъра за постигане ефективно 
намаляване на шумовото замърсяване и 
най-добри резултати.Чрез автоматично 
регулиране от усилването и 
филтриранията, показването на 
най-малките течове е сигурно�

 на  мястото на теча. Чрез използването на тези иновативни 
и уникални методи за измерване и най-модерни аналогови 
Chebyshev  филтри с 48 db / октави, шумовото нарушение 
ефективно се елиминира. 

Интегрираната функция за данни логер, осигурява 
окончателния преглед на теча. Това е особено 
полезно в ситуации с високи околни шумове. Чрез 
записване на звука, до максимум един час и 
затваряне на тръбопровода, за да проверите  
шумът, течовете могат безопасно да бъдат 
разграничени от шумовите нарушения.

Дори и най-модерните филтри не могат да подтиснат някой 
смущаващи шумове, защото  теча е само частично доловим. За 
този случай е създаден Aqua M-300D 
подходящ, най-последна технология 
за трасиращия газ, за локализация 
на теча. (5% Водород 95% 
Азот) Тези десетилетия доказаха,че е
 безопасен и приемлив метод от 
международните асоциации:Woter 
Wise Assosiation (DVGW, IWA, 
AWWA др ..), сега е на разположение 
за първи път в тази смарт комбинация

Локализацията на пластмасови тръби все още е голямо 
предизвикателство. Aqua M-300D в комбинация с PWG 
предлага отлично допълнение към конвенционалните системи,  
като - земен радар и фибростъклени сонди  за откриване и др.


