
AQUAPHON  A 50®

Podstawowy model niezbędny do 
profesjonalnego wyszukiwania wycieków 
wody metodą elektroakustyczną 
Kompaktowy – wydajny – skuteczny



Zaawansowana technologia mikrofonów zapewnia doskonałą 
jakość dźwięku, zarówno przy wykorzystaniu uniwersalnego 
mikrofonu UM 50 jak i drążka pomiarowego TS 50. Odbiornik A 50 
doskonalne sprawdza się do wstępnego i dokładnego lokalizowania 
miejsc wycieków na różnych powierzchniach – dotyczy to prac nie 
tylko wewnątrz budynków, ale również na zewnątrz. Przycisk 
aktywacji umożliwia wygodne rozpoczynanie i kończenie pomiaru. 
Natomiast przejrzysty wyświetlacz stanowi wsparcie dla 
użytkownika prezentując między innymi minimalny zmierzony 
poziom dźwięku (w dwóch formach – numerycznej i graficznej) 
w bieżącym i poprzednim punkcie pomiarowym. Kolejną szczególnie 
praktyczną cechę urządzenia stanowi sama budowa wyświetlacza: 
zoptymalizowany kąt nachylenia, a jego widok przestawia się 
automatycznie odpowiednio do pozycji podczas przenoszenia 
o 180°– rozwiązanie to zapewnia łatwe odczytywanie informacji 
w każdym położeniu. Istotnymi z punktu widzenia użytkownika są 
także możliwości dostosowywania poziomu głośności, wartości 
granicznych filtrów oraz ochrony słuchu do indywidualnych potrzeb.

Skuteczne wstępne wyszukiwanie i 

dokładne lokalizowanie miejsca wycieku

Duży komfort noszenia, długi czas 

eksploatacji

Dzięki praktycznym wymiarom i niewielkiej masie kompaktowy 
odbiornik A 50 idealnie nadaje się do codziennego użytku. Zamiast 
standardowych systemów noszenia (np. na szyi użytkownika) lekki 
odbiornik można wygodnie i bezpiecznie zapiąć przy pomocy klipsa 
do paska spodni zapewniając sobie tym samym swobodę ruchu, 
łatwe przenoszenie oraz brak przeszkadzających elementów! 
Natomiast wydajny akumulator gwarantuje pełną gotowość do pracy 
(bez konieczności doładowywania) nawet przez cały tydzień pracy.

· Szczególnie efektywne rozwiązanie do wyszukiwania 
wycieków wody metodą elektroakustyczną

· Długi czas gotowości do pracy (nawet bez doładowywania) 
dzięki wydajnemu akumulatorowi

· Niezwykle kompaktowa, lekka i poręczna obudowa 
z klipsem do zamocowania na pasku – zapewnia komfort 
użytkowania, wygodne przenoszenie i maksymalną 
swobodę ruchów; gotowość do użycia w każdej chwili 

· Regulowane filtry: indywidualne dostosowanie zakresów 
częstotliwości do słuchu w celu zredukowania szumów tła

· Podświetlany wyświetlacz ze zoptymalizowanym kątem 
nachylenia i automatycznym dopasowaniem wyświetlonego 
wskazania (obrót o 180°), umożliwiającym wygodny odczyt 
niezależne od położenia odbiornika

· Dostępne są dwa warianty produktu: z modułem radiowym 
SDR lub bez niego 

· Dodatkowa wizualizacja dźwięków na wyświetlaczu zapewnia 
wiarygodną ocenę szumu generowanego przez wyciek

®Zalety systemu AQUAPHON  A 50

Wyposażenie 

dodatkowe 

· Ładowarki 
samochodowe

· Mikrofony pozostałe 
z wyposażeniem 

Zakres dostawy 

· Odbiornik A 50 z modułem 
radiowym SDR lub bez niego

· Słuchawki K3 lub 
bezprzewodowe słuchawki F8

· System noszenia 

· Zasilacz

· Mikrofony wraz z niezbędnym 
wyposażeniem

· Plecak lub torba transportowa

®AQUAPHON  A 50
Kompaktowy – wydajny – skuteczny 
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®System AQUAPHON  służy do profesjonalnego wyszukiwania wycieków wody metodą elektroakustyczną. Odbiornik A 50 w połączeniu 
z dedykowanymi mikrofonami umożliwia zarówno wstępne wyszukiwanie, jak i dokładne lokalizowanie miejsca wycieku. Urządzenie jest 
wyposażone w mikrofon i słuchawki, które wyróżnia wysoka jakość przetwarzania i odtwarzania dźwięku. Dodatkowo urządzenie 
wizualizuje graficznie dźwięki na wyświetlaczu co umożliwia jeszcze bardziej wiarygodną i złożoną ocenę. Odbiornik A 50 z w pełni 
naładowanym akumulatorem jest gotowy do pracy przez cały tydzień. Lekki, poręczny i niewielki – to podstawowe cechy nowego odbiornika 
dzięki, którym jest wyjątkowo kompaktowy i wygodny do noszenia. Zastosowanie odbiornika A 50 z modułem radiowym SDR (Sewerin 
Digital Radio) w połączeniu ze słuchawkami bezprzewodowymi F8 oznacza brak kabli, które mają wpływ na jakość dźwięku i ograniczają 
swobodę ruchu. Dzięki regulowanym filtrom można indywidualnie dostosować zakresy częstotliwości do słuchu i zminimalizować szumy 

®w tle. System AQUAPHON  z odbiornikiem A 50 to podstawowy model niezbędny do profesjonalnego wyszukiwania wycieków wody 
metodą elektroakustyczną.
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Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych. 

Dalsze szczegóły techniczne oraz elementy wyposażenia dodatkowego dostępne na życzenie.
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