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Funkcja pramida 
256 analogowych i cyfrowych poziomów filtracji
Automatyczna fitracja i wzmocnienie
Pomiar długookreowy (funkcja loger)
Wyszukiwanie wycieku przy zastosowaniu wodoru

Specyfikacja techniczna 

Tryby pracy Wskazanie poziomu minimum
Spektrum częstotliwości
Funkcja piramidy
Pomiar długookresowy
Funkcja lokalizacji gazem
Pomiar w czasie rzeczywistym

Filtracaja Chebysev anologowy
48 dB/ oktawa
256 stopniowa filtracja 
analogowa i cyfrowa
Automatyczna filtracja

Wzmocnienie manualne: . 60.000 razy
Automatyczne: wyłączenie
Ochrona słuchu

Obsługa Przyciski/ pokrętła/ekran dotykowy
aktywna pomoc

Wyswietlacz Kolorowy wyświetlacz  
z regulacją podświetlenia LED
rozdzielczość: 480x272 pixeli

Zasilanie       4 x LR14C 1,5 V (akumultaory)

Czas pracy

Obudowa

Wymiary

Waga

Sopień ochrony

>14 godzin

aluminium, lakierowane proszkowo

210 x 160 x 60 mm

1800 g ( z bateriami)

IP 54
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Sensory akustyczne:
Czułość
akustyczna ?�(�%%%�7:'�

Waga
sensory akust. Mikrofon uniwersalny ok. 870 g

Mikrofon gruntowy ok. 2300 g
Drążki pomiarowe ok. 1250 g

Stopień ochrony
sensory akust. Mikrofon uniwersalny B.��*

Mikrofon gruntowy B.�*�
Drążki pomiarowe B.�*�
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Sensory gazu 
Czułość

Zakres pomiar. (%�77	�	���*%�%%%�77	

Czas reakcji %A*����

Waga Sensor ręczny ok. 400g

Sensor gruntowy ok. 950g

Stopień ochrony Sensor ręczny B.��*
Sensor gruntowy B.�*�

Oprogramowanie Zapis pomiarów
Eksport danych do PC

Kufer ABS

Zakres dostawy
Słuchawki przemysłowe 
Mikrofon uniwersalny
Sztaby przedłużające
Mikrofon gruntowy

Drążki pomiarowe
Adapter magnetyczny
Trójnóg pomiarowy 
Pasek transportowy
Sonda gazu ręczna
Sonda gazu gruntowa
Kabel PC
Oprogramowanie
Kufer transportowy
Instrukcja obsługi

8Zmiany techniczne zastrzeżone
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Sztuczna inteligencja? - Nie, ale mnogość innowacji!

Lokalizacja nieszczelności gazem Trasowanie rur w połączeniu z PWGAkustyczna lokalizacja wycieku

Funkcja piramida dzieki zastosowaniu inteligentnych 
algorytmów i procesów ubliczeniowych przedstawaia w 
sposób automatyczny optymalne wskazania wyciekowe -
umożliwia w dotąd niespotykany sposób precyzyjną lokalzację 
miejsca wycieku.
Jest to możliwe dzięki zastosowaniu innowacyjnej techniki 
pomiarowej umożliwiajacej eliminacje szumów zakłucających

Zintegrofana funkcja logera umożliwia dokładne 
sprawdzenie punktu wycieku. Jest szczególnie 
przydatna w sytuacjach gdy mamy do czynienia ze 
znacznymi szumami środowiskowymi (np. działające 
pompy, szum na zasuwach)
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Dzięki innowacyjnej prezentacji graficznej 
poziomów szumu - operator ma ułatwiona 
pracę. Dodatkowo rozbudowana filtacja 
analogowa i cyfrowa umozliwia 
wyeliminowanie szumów nieistotnych z 
punktu widzenia wycieku. Graficzne 
przedstawienie spektrum szumu ułatwia 
optymalny dobór filtrów.
Dzieki niezrównanym własciwościom 
akustycznym przy precyzyjnym 
ustawieniu filtrów nowy Aqua M300 jest w 
stanie zlokalizowac najmniejsze 
nieszczelności na kazdego rodzaju rurach  

Częstym problemem podczas lokalizacji wycieków jest brak 
zanjomości przebiegu rur. Aqua M300 w połaczeniu z generatorem 
Fast PWG umożliwia wyznaczenie przebegu rur niezależnie od 
materiału z jakiego sa wykonane (tworzywa sztuczne, żeliwo, 
azbestocement, stal itp)

W przypadku niektórych peknięć lokalizacja metodą akustyczna nie 
jest rozwiązaniem optymalnym. Z tego powodu AQua M300 
wyposażony jest w zaawansowaną technikę pomiarową 
wykorzystująca gaz wskazujący.
(mieszanka 5% wodór, 95% azot)

Nowej generacji ekran 
dotykowy z 

podświetleniem LED




