
AquaTest T10

Solidny drążek pomiarowy do 
elektroakustycznego wykrywania 
wycieków wody do zastosowania 
na sieciach zewnętrznych



Cechy

· innowacyjne połączenie wzmacniacza elektronicznego 
i drążka pomiarowego bez kłopotliwych kabli;

· efektywna praca dzięki ergonomicznej konstrukcji;

· solidne wykonanie do zastosowań zewnętrznych;

· wbudowane akumulatory

· doskonała jakość akustyczna dzięki zastosowaniu 
mikrofonów wysokiej jakości;

· czytelna wizualizacja szumów na wyświetlaczu 
wspomagająca pracę użytkownika;

· brak zakłócających szumów w słuchawkach, związanych 
z obsługą drążka, dzięki zastosowaniu nowatorskiego pola 
sensorów;

· możliwość dostosowania pasm filtracji, głośności i funkcji 
ochrony słuchu do indywidualnych potrzeb w celu 
optymalnego odbioru szumów;

· dostępne dwie wersje produktu: z modułem radiowym SDR 
lub bez niego.

Wyposażenie opcjonalne

· trójnóg

· przedłużki końcówki drążka

Zakres dostawy

· AquaTest T10

· słuchawki

· końcówka drążka

· ładowarki

· torba

Drążek AquaTest T10 wyposażony jest w wysokiej jakości 
mikrofony, które umożliwiają doskonałą rejestrację szumów. 
Pozwala to na niezawodne wykrycie nawet najmniejszych 
nieszczelności.

Jeśli drążek pomiarowy ma być przyłożony do obiektów 
znajdujących się głębiej pod powierzchnią gruntu, między 
końcówkę drążka a mikrofon można przykręcić elementy 
przedłużające. W celu optymalnego dopasowania odsłuchu do 
indywidualnych potrzeb istnieje możliwość wyboru ośmiu różnych 
pasm częstotliwości. W trybie lokalizacji szum wycieku na 
armaturze słychać po przyłożeniu kciuka do pola sensorów. 
Pozwala to na eliminację zakłóceń w słuchawkach. Na 
wyświetlaczu AquaTest T10 wskazywany jest aktualny 
i poprzedni poziom minimalny oraz bieżące natężenie szumu. 
Wartości liczbowe informują o poziomach minimalnych, natomiast 
wykres słupkowy o natężeniu szumu. Dzięki temu również mniej 
doświadczeni użytkownicy otrzymują wsparcie wizualne dotyczące 
zbliżania  się  do  miejsca  nieszczelności.

Po wstępnym określeniu położenia wycieki mogą być również 
lokalizowane za pomocą urządzenia AquaTest T10. W tym celu 
końcówkę drążka zastępuje się trójnogiem. Na powierzchni gruntu 
trójnóg rejestruje szum związany z wyciekiem wody. Natomiast 
wygenerowanie drgań w rurociągu, np. przy użyciu systemu 

®COMBIPHON , umożliwia lokalizację przebiegu przewodu za 
pomocą AquaTest T10. W tym celu należy systematycznie 
sprawdzać powierzchnię gruntu w krótkich odstępach. W przypadku 
zbliżenia się do drgającego rurociągu, głośność zwiększa się. 
Bezpośrednio  nad  przewodem  szum  jest  najgłośniejszy.

Inne możliwości zastosowania – 

dokładna lokalizacja i akustyczne 

trasowanie przebiegu rurociągów

AquaTest T10 to drążek pomiarowy o ergonomicznej konstrukcji, wykonany z zastosowaniem 
innowacyjnych rozwiązań technicznych. Jego kluczową funkcją jest wstępna lokalizacja wycieku 
w sieci wodociągowej. AquaTest T10 to pierwszy drążek pomiarowy firmy SEWERIN, który nie 
wymaga dodatkowego odbiornika. Odsłuchiwanie szumów aktywuje się za pomocą specjalnego 
pola sensorów, a nie tradycyjnego przycisku. Wizualizacja odbieranych szumów jest realizowana 
przez wbudowany w uchwyt wyświetlacz. Produkt w wersji wyposażonej w moduł radiowy SDR 
może być używany w połączeniu ze słuchawkami bezprzewodowymi. Dzięki temu w pracy nie 
przeszkadzają  żadne  kable.
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Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych. 

Dalsze szczegóły techniczne oraz elementy 
wyposażenia dodatkowego dostępne na życzenie.

Główne zastosowanie – wstępna lokalizacja
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