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zakres zastosowania
AQUA M 70 D oferuje dwie podstawowe metody wykrywania wycieków: jest zdolny do
wskazania odcinka, na którym wystąpił wyciek (pręty pomiarowe) oraz do dokładnego
wykrycia jego miejsca (stopa mikrofonowa). Dodatkowo we współpracy z PWG możliwe
jest trasowanie przebiegu rur (również wykonanych z PVC i PE).

pręty pomiarowe
Pręty pomiarowe zostały opracowane przez F.A.S.T. GmbH i cechują się niezwykle
wysoką czułością – nawet najmniejszy wyciek może zostać wykryty. Doskonale
sprawdzają się przy pracach serwisowych takich jak obsłuchiwanie wodomierzy, zasuw
i systematycznych inspekcjach stanu sieci wodociągowej.

stopa mikrofonowa
W przypadku wykrycia szumu wycieku przy pomocy pręta pomiarowego, stosując stopę
mikrofonową możemy dokładnie określić miejsce wycieku. AQUA M 70 D wyposażony
jest w filtry optymalizujące pomiar. Do pracy na miękkim gruncie stosujemy trójnóg
pomiarowy. Zaawansowany system zapamiętywania danych w pamięci geofonu
umożliwia operatorowi wykonanie porównawczych pomiarów, tak więc pomaga w
precyzyjnym określeniu miejsca wycieku.

jednostka centralna
AQUA M70 cechuje wyjątkowo prosta obsługa.
Wybór filtra realizowany jest przy użyciu pokrętła - umożliwia to porównanie szumów.
Niezależna regulacja wzmocnienia i czułości pozwala rozpoznać najmniejsze
wycieki. Profesjonalne słuchawki zapewniają izolację od hałasów zewnętrznych i
doskonale przenoszą częstotliwości charakterystyczne dla wycieków. Na wyświetlaczu
LCD przedstawiane są wyniki 4 pomiarów, aktualny pomiar wyświetlany jest również w
postaci graficznej. Podświetlana skala pomaga w poszukiwaniu wycieków w
warunkach niedostatecznego oświetlenia. Podświetlenie automatycznie włącza się w
warunkach słabego oświetlenia i wyłącza się kiedy natężenie światła jest odpowiednie.

zasilacz

elementy zestawu:
- jednostka centralna z wyświetlaczem
- profesjonalne słuchawki
- stopa mikrofonowa
- pręty pomiarowe
- trójnóg pomiarowy
- instrukcja obsługi
- ładowarka
- kufer aluminiowy
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W przypadku, gdy AQUA M 70 D pozostaje włączone i bezczynne po upływie minuty
automatycznie wyłącza się. Funkcja ta umożliwia dłuższe korzystanie z urządzenia (do
ok. 10 tygodni) bez potrzeby ponownego ładowania baterii. Aktualny stan naładowania
baterii wskazywany jest na wyświetlaczu LED.

