
®AQUAPHON  A 150

Elektroakustyczne wykrywanie wycieków wody
Mikrofony klasy premium z poręcznym 
odbiornikiem 
kompaktowy – uniwersalny – niezawodny



Wysoki komfort noszenia 

i wygodna obsługa

®AQUAPHON  A 150 – kompaktowy – uniwersalny – niezawodny

Dzięki praktycznym wymiarom i niewielkiej masie kompaktowy 
odbiornik  idealnie nadaje się do codziennego zastosowania. 
Zamiast standardowych systemów noszenia lekki odbiornik można 
także wygodnie i bezpiecznie zapiąć przy pomocy klipsa do paska 
spodni zapewniając sobie tym samym swobodę ruchu, łatwe 
przenoszenie oraz brak przeszkadzających elementów. 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. Szybka wymiana mikrofonu na 
uchwycie  gwarantuje maksymalny komfort pracy oraz 
pozwala bez trudu dostosować  do różnych 
sytuacji  i  wymagań.

A 150

TS 150
®AQUAPHON  A 150

System   służy do profesjonalnego wyszukiwania wycieków wody metodą elektroakustyczną. Odbiornik  
w połączeniu ze sprawdzonymi i odnoszącymi sukcesy rynkowe mikrofonami systemu  umożliwia zarówno 
wstępne, jak i dokładne lokalizowanie miejsca wycieku. Urządzenie, wyposażone w wysokiej jakości mikrofony i słuchawki 
bezprzewodowe, wyróżnia wysoka jakość przetwarzania i odtwarzania dźwięku. Dodatkowo urządzenie wizualizuje graficznie dźwięki na 
wyświetlaczu, co umożliwia jeszcze bardziej wiarygodną i złożoną ocenę. Lekki, poręczny i niewielki – to podstawowe cechy nowego 
odbiornika, dzięki którym jest wyjątkowo kompaktowy i wygodny do noszenia. Dzięki regulowanym filtrom i automatycznemu skanowaniu 
częstotliwości można indywidualnie dostosować zakresy częstotliwości do słuchu, zminimalizować szumy w tle i zoptymalizować jakość 
dźwięku,  aby  zapewnić  niezawodną  ocenę  nieszczelności.

®AQUAPHON A 150
®AQUAPHON  A 200

Skuteczna lokalizacja wstępna 

i dokładna miejsca wycieku

Odbiornik  doskonale sprawdza się do lokalizowania 
wstępnego na armaturze 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. Istotnymi z punktu widzenia 
użytkownika są także możliwości dostosowywania poziomu 
głośności, wartości granicznych filtrów oraz ochrony słuchu do 
indywidualnych  potrzeb.

A 150

Niezawodne pomiary i elastyczność 

zastosowania

Dzięki wysokiej jakości mikrofonom piezoelektrycznym ze 
zoptymal izowanym pasmem przenoszenia specjalnie 
dopasowanym do lokalizacji nieszczelności oraz cyfrowemu 
przetwarzaniu sygnałów właściwości akustyczne urządzenia są 
doskonałe. Świetna jakość dźwięku, a także minimalizowanie 
szumów tła, pozwalają na identyfikację i lokalizację nieszczelności 
nawet przy niewielkim natężeniu dźwięku lub silnych hałasach 
z  otoczenia.

Odbiornik  automatycznie oblicza parametry 
filtra i dobiera odpowiednie zakresy częstotliwości. Alternatywnie 
można ręcznie wybrać granice filtrów odpowiednie dla słuchu 
konkretnej osoby i wybrać zakresy częstotliwości, które będą 
wskazywać na wyciek. W ten sposób można skoncentrować się na 
wycieku  bez  szumów  tła.

Ponadto wydajny akumulator gwarantuje pełną gotowość do pracy 
(bez konieczności doładowywania) co najmniej przez dwa dni 
robocze.
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®AQUAPHON  A 150 – kompaktowy – uniwersalny – niezawodny

Mikrofon  został zaprojektowany specjalnie do lokalizacji 
wstępnej na armaturach sieci wodociągowej. Jego pasmo 
przenoszenia pozwala na niezawodne rozpoznanie cichych 
i niskich szumów, które z reguły występują w przewodach z tworzyw 
sztucznych, jak również głośnych i wysokich szumów wycieków 
typowych dla rurociągów metalowych. Drążek pomiarowy 
i dostępne przedłużenia umożliwiają optymalne dopasowanie do 
warunków strukturalnych we wszystkich sieciach. W celu 
bezpiecznego nasadzania na przedłużacz trzpienia zasuwy, 
również w ciemności,  posiada funkcję latarki, która 
włączana  jest  automatycznie  przez  .

TM 200

TM 200
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Mikrofon do wykrywania dźwięku materiałowego  cechują 
bardzo szerokie pasmo przenoszenia i wysoka czułość 
w niskim zakresie częstotliwości. Dzięki temu  
doskonale rejestruje nawet bardzo ciche szumy, zwłaszcza na 
przewodach z tworzyw sztucznych. Jego kabel jest bardzo 
wytrzymały i odporny na obciążenia mechaniczne. Gwarantuje to 
długi okres użytkowania, nawet przy codziennym zastosowaniu 
w trudnych warunkach otoczenia. Wysokiej jakości wtyk i bardzo 
mocny adapter kontaktowy sprawiają, że  to 
profesjonalny  i  wszechstronny  mikrofon.

UM 200

UM 200

UM 200

Mikrofon gruntowy  jest odpowiedni do powierzchni 
utwardzonych. Bardzo solidna obudowa jest optymalnie oddzielona 
od właściwej kapsuły mikrofonu. Mechanizm jego podnoszenia 
zapewnia idealny kontakt z podłożem. Niewielkie nierówności 
terenu  nie  mają  znaczenia.

BM 200 Mikrofon gruntowy  znajduje zastosowanie przede 
wszystkim w przypadku podłoża nieutwardzonego. Masywny 
trójnóg zapewnia stabilne zamocowanie. W przypadku szczególnie 
miękkiego gruntu można dodatkowo wkręcić szpicę, która 
umożliwia  lepszą  transmisję  dźwięku.

BM 230

Komponenty
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Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych. 

Dalsze szczegóły techniczne oraz elementy wyposażenia dodatkowego dostępne na życzenie.

Sewerin Sp. z o.o. | ul. Twórcza 79L/1 | 03-289 Warszawa 

tel. +48 22 675 09 69 | www.sewerin.com | info@sewerin.pl

Uniwersalny interfejs sensorów

Mikrofony stabilnie łączy się z uchwytem  za pomocą śruby z wygodnym pokrętłem. 
Interfejs czujników na uchwycie gwarantuje bezbłędne rozpoznawanie mikrofonów.  
zastępuje działanie dwóch używanych wcześniej komponentów – specjalnego drążka 
pomiarowego oraz uchwytu mikrofonu gruntowego. W zależności od sytuacji wystarczy 
dobrać odpowiedni mikrofon.  nie wymaga ładowania, mikrofon jest zasilany prądem 
przez  wysoce  wydajny  akumulator  A  150,  gwarantujący  co  najmniej  16  godzin  pracy.

TS 150
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Walizka transportowa bezpiecznie pomieści wszystkie komponenty 
systemu. Odbiornik oraz bezprzewodowe słuchawki F8 można 
ładować równocześnie. Dostępne są ładowarki do pojazdu 
diagnostycznego,  warsztatu  czy  biura. 

®Zalety systemu AQUAPHON  A 150

· Niezwykle kompaktowa, lekka i poręczna obudowa z klipsem do zamocowania na pasku – zapewnia komfort użytkowania, 
wygodne przenoszenie i maksymalną swobodę ruchów

· Wysokiej jakości mikrofony piezoelektryczne z zakresami częstotliwości specjalnie zoptymalizowanymi do wykrywania 
nieszczelności można wygodnie i szybko wymieniać podczas pracy

· Możliwość dopasowania zakresu częstotliwości i automatycznego skanowania częstotliwości do słuchu użytkownika zapewnia 
redukcję szumów i optymalny wybór filtrów

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

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