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Wstępna lokalizacja nieszczelności
Umieścić uchwyt TS 200 z podłączonym mikrofonem 
TM 200 na punktach armatury wzdłuż rurociągu i ocenić 
głośność. Analizując natężenie szumów, można zidentyfi-
kować odcinek rurociągu, w którym z dużym prawdopodo-
bieństwem znajduje się wyciek.

Lokalizacja nieszczelności
Za pomocą mikrofonu gruntowego BM 200 (do nawierzchni 
utwardzonych) lub BM 230 (do nawierzchni nieutwardzo-
nych) ocenić głośność w rozpoznanym odcinku rurociągu. 
W tym celu połączyć uchwyt TS 200 z mikrofonem grun-
towym i w krótkich odstępach czasu przejść nad przewo-
dem. Sygnał akustyczny oraz wizualne przedstawienie jego 
natężenia sprawiają, że znalezienie maksimum jest bardzo 
łatwe. Dzięki temu można przystąpić do precyzyjnego wy-
konania wykopu.

Zasada korelacji
Lokalizacja z użyciem korelatora opiera się na jednoczes-
nym pomiarze generowanych przez wyciek szumów na 
dwóch elementach armatury danego odcinka rurociągu (np. 
na zasuwach lub hydrantach). Mikrofony o dużej czułości 
rejestrują szumy na armaturze, a podłączone do nich nada-
jniki radiowe przekazują sygnały do odbiornika – korelatora. 
Urządzenie określa różnicę czasu dotarcia dźwięku do obu 
punktów pomiarowych, a następnie w oparciu o podane pr-
zez użytkownika dane (długość przewodu, materiał i średni-
ca rury) oblicza dokładne miejsce wycieku.

Porównanie korelacji i akustycznej 
metody lokalizacji
Przebieg korelacji zasadniczo różni się od klasycznego wys-
zukiwania wycieków metodą akustyczną – zamiast punk-
towej kontroli kolejnych elementów armatury (lokalizacja 
wstępna) a następnie dokładnej lokalizacji przy użyciu mi-
krofonu gruntowego, w korelacji przeprowadzany jest je-
den pomiar na danym odcinku poprzez podłączenie dwóch 
punktów jednocześnie. Klasyczną metodę lokalizacji akus-
tycznej można stosować w przypadku wielu struktur sieci, 
jednak to użytkownik porównuje i ocenia szumy w związ-
ku z czym powodzenie lokalizacji zależy od słuchu oraz w 
znacznej mierze doświadczenia użytkownika. Inaczej jest 
w przypadku korelacji, technologia ta opiera się na anali-
zie dokładnych wartości pomiarowych – w znacznym stop-
niu niezależnych od czynnika ludzkiego i od zewnętrznych 
wpływów zakłócających a jako rezultat dostarcza konkretny 
wynik.

SeCorrPhon AC 200 to wielofunkcyjne urządzenie do lo-
kalizacji nieszczelności, które oferuje użytkownikowi trzy try-
by pracy: lokalizację wstępną, lokalizację dokładną nieszc-
zelności i korelację. Przemyślane i skuteczne połączenie tych 
metod w jednym systemie zapewnia niezawodną i dokładną 
lokalizację wycieków, niezależnie od warunków otoczenia. 
Wystarczy kilka kliknięć, aby szybko i wygodnie przełączać 
system pomiędzy dostępnymi trybami i funkcjami.

Zasada akustycznej lokalizacji  
nieszczelności
Woda wypływająca z nieszczelności wywołuje drgania mate-
riału, z którego wykonany jest rurociąg. Przewody przenoszą 
drgania, które jako dźwięk materiałowy mogą zostać zarejes-
trowane również w odległych punktach kontaktowych, np. ar-
matury. Drgania przenoszone są także przez podłoże aż do po-
wierzchni gruntu, jednakże w znacznie przytłumionej postaci.  
System SeCorrPhon w idealny sposób wspiera użytkow-
nika w wykrywaniu nieszczelności, przetwarzając drgania na 
dźwięki słyszalne dla ludzkiego ucha oraz rejestrując i przed-
stawiając graficznie ich głośność i zakres częstotliwości.
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Profesjonalnie
SeCorrPhon AC 200 posiada czytelny i przejrzyście 
uporządkowany interfejs użytkownika oraz liczne dodatko-
we funkcje dla bardziej złożonych przypadków lokalizacji. 

Dzięki wysokiej jakości mikrofonom piezo ze zoptymalizo-
wanym 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 na-
wet przy niewielkim natężeniu dźwięku lub silnych hałasach 
z otoczenia. 

Za jednym naciśnięciem przycisku SeCorrPhon AC 200 
dostosowuje filtr dopasowany do aktualnych szumów tłai 
automatycznie wybiera odpowiednie zakresy częstotliwości. 
Alternatywnie można ręcznie wybrać granice filtrów odpow-
iednie dla słuchu konkretnej osoby i wybrać zakresy częs-
totliwości, które będą wskazywać na wyciek. 

W ten sposób można skoncentrować się na wycieku bez 
szumów tła. Ponadto za pomocą wbudowanego odt-
warzacza audio można nagrać i porównać szumy. Można 
utworzyć archiwum szumów, które ułatwia ocenę szumów 
na miejscu oraz wykorzystanie tej funkcji do celów szkole-
niowych lub prezentacji.

Elastycznie
Urządzenie wielofunkcyjne: lokalizacja wstępna, lokalizac-
ja dokładna nieszczelności i korelacja. Przemyślane i sku-
teczne połączenie tych metod w jednym systemie zapewnia 
niezawodną i dokładną lokalizację wycieków, niezależnie od 
warunków otoczenia. SeCorrPhon AC 200 jest odpow-
iedni dla wszystkich osób zajmujących się profesjonalną lo-
kalizacją nieszczelności, ponieważ doskonale radzi sobie z 
różnymi przypadkami lokalizacji. Umożliwia bezproblemową 
realizację pomiarów na różnych odcinkach rurociągów, ale 
również na różnych materiałach, średnicach oraz długości-
ach rur.

Podczas akustycznej lokalizacji bieżące natężenie dźwięku 
przedstawiane jest w formie prezentacji graficznej oraz licz-
bowo na przejrzystym, 5,7-calowym wyświetlaczu odbior-
nika. Obok przedstawione są dla porównania wcześniejsze 
wartości oraz aktualna analiza częstotliwości szumu.
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Inteligentnie
Zaawansowane oprogramowanie SeCorrPhon AC 200 
umożliwia użytkownikowi wykonywanie niemal całkowicie 
zautomatyzowanych pomiarów. Po wprowadzeniu danych 
rurociągu i uruchomieniu pomiaru kolejne kroki przebiegają 
bez ingerencji użytkownika. Mierzone szumy są stale anali-
zowane w tle wraz z doborem odpowiednich ustawień filtra. 

SeCorrPhon AC 200 prowadzi użytkownika poprzez róż-
ne aplikacje za pomocą prostych instrukcji. Dzięki temu na-
wet mniej doświadczeni lub użytkownicy rzadko pracujący 
z urządzeniem mogą w niezawodny sposób z niego skor-
zystać.

SeCorrPhon AC 200 samoczynnie optymalizuje wyniki 
pomiarów poprzez automatyczny wybór odpowiednich 
filtrów – bez konieczności ingerencji użytkownika. Możliwe 
jest także ręczne ustawienie zakresu filtracji. 
Jedną z wyjątkowych cech korelatora jest bezpośrednia 
forma prezentacji wyników na wyświetlaczu. Główna część 
ekranu zawiera wyniki pomiaru w postaci konkretnych da-
nych liczbowych dotyczących położenia nieszczelności – a 
nie skomplikowane, wymagające interpretacji wykresy. Po-
nadto wyświetlana jest również jakość obliczeń, która na 
bieżąco informuje użytkownika o tym, jak wiarygodny jest 
pomiar. Dzięki takiej formie prezentacji wyników użytkownik 
może natychmiast zastosować dalsze kroki, np. potwierdzić 
wskazaną lokalizację metodą akustyczną.
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Tłumienie zakłócających  
szczytów korelacji  
Tłumienie szumów zakłócających pozwala na lepszą opty-
malizację wyników poprzez wybranie konkretnego zakresu 
funkcji korelacji i stłumienie go. W wyniku czego widok zost-
aje dostosowany do następnego mniejszego szczytu, co 
czyni go znacznie wyraźniejszym. Jeśli w linii korelacji zost-
anie wykryty więcej niż jeden wyciek, tłumienie szczytów 
można zastosować do oddzielenia widocznych maksimów 
wykresu.

Określanie pozycji 
lokalizacji nieszczelności 
Odbiornik SeCorrPhon AC 200 można nabyć z opcją 
określania pozycji lokalizacji. Moduł GNSS (Global Navigati-
on Satellite System) zapisuje aktualną pozycję użytkownika 
w momencie rejestrowania szumu wycieku. W rezultacie be-
zpośrednio na miejscu można powiązać dane geograficz-
ne wycieku i udostępnić je później w dokumentacji. Nawet 
szumy zapisane tymczasowo w odtwarzaczu audio można 
powiązać z odpowiednimi danymi pozycji rejestracji, gdy tyl-
ko taki pomiar zostanie zapisany.

NOWOŚĆ

Optymalizowane  
ustawienia filtra
Dostosowywanie górnej i dolnej granicy filtra jest bardzo łat-
we i szybkie, wystarczy kliknąć przycisk grafiki szumu wy-
cieku. Ponadto istnieje możliwość ręcznego, precyzyjnego 
regulowania granic w krokach co 50 Hz. Przyciskiem należy 
wybrać granicę filtra i ustawić ją.

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ
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Dokumentacja z opro- 
gramowaniem WaterCom
Pomiary zapisane w odbiornikach A 200, C 200 lub 
AC 200 można łatwo przenieść na PC poprzez łącze USB. 
W tym celu wystarczy podłączyć odbiornik do komputera, a 
transmisja danych rozpocznie się. W oprogramowaniu moż-
na także przechowywać różne dane użytkowników i kontra-
hentów. Ponadto każda pozycja miejsca pomiaru posiada 
wizualizację na mapach online, np. Google Maps. Oznaczone 
na mapach pozycje można edytować i znajdować dokładne 
lokalizacje nadajników radiowych lub precyzyjnie dokumen-
tować miejsca uszkodzeń zlokalizowanych przy pomocy mi-
krofonu gruntowego. Istnieje również możliwość wstawienia 
dodatkowych notatek o pomiarze lub miejscu uszkodzenia. 
Na zakończenie dokumentacji z pomiarów można wygene-
rować raport w formacie PDF.

Zarejestrowane szumy można odsłuchać w odtwarzaczu 
zintegrowanym z WaterCom. Dodatkowo jeżeli program 
jest systematycznie uzupełniany zapisami pomiarów to 
stopniowo tworzy się przydatna baza danych szumów. Ro-
zbudowana baza danych szumów przecieków wody może 
między innymi znacznie ułatwić szkolenie nowych pracow-
ników w zakresie lokalizacji nieszczelności.

NOWOŚĆ

Pomiar prędkości  
dźwięku 
Podczas pomiaru prędkości dźwięku, oprócz rzeczywis-
tego wycieku, zostaje utworzone drugie źródło szumów w 
znanej pozycji. Następnie wykonywane są dwa pomiary (z 
dodatkowym szumem i bez niego), na podstawie których 
jest obliczana prędkość dźwięku na odcinku pomiarowym. 
Prezentacja pomiarów na wyświetlaczu odbiornika bardzo 
wyraźnie skupia się na drugim pomiarze, ale uwzględnia po-
zycję dodatkowego źródła dźwięku. Tym sposobem w kilku 
krokach można bardzo prosto określić prędkość dźwięku.

NOWOŚĆ
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System SeCorrPhon –  
elementy systemu do akustycznej 
lokalizacji nieszczelności
Uchwyt TS 200 można łączyć z trzema różnymi mikrofo-
nami. TS 200 zastępuje działanie dwóch używanych wc-
ześniej komponentów – specjalnego drążka pomiarowe-
go oraz uchwytu mikrofonu gruntowego. W zależności od 
sytuacji dobiera się odpowiedni mikrofon. Wysokiej jakości 
akumulator wbudowany w TS 200 zapewnia bezpieczną 
pracę przez cały dzień. Ładowanie trwa niecałe 4 godziny, 
bezpośrednio w walizce transportowej.

Mikrofon TM 200 został zaprojektowany specjalnie do lo-
kalizacji wstępnej na armaturach sieci wodociągowej. Jego 
pasmo przenoszenia pozwala na niezawodne rozpoznanie 
cichych i niskich szumów, które z reguły występują w pr-
zewodach z tworzyw sztucznych, jak również głośnych i 
wysokich szumów wycieków typowych dla rurociągów me-
talowych. Drążek pomiarowy i dostępne przedłużenia o róż-
nych długościach umożliwiają optymalne dopasowanie do 
warunków strukturalnych we wszystkich sieciach. W celu 
bezpiecznego nasadzania na przedłużacz trzpienia zasuwy 
również w ciemności, TM 200 posiada funkcję latarki, którą 
włącza się na uchwycie TS 200.

Mikrofon gruntowy BM 200 jest odpowiedni do powierzch-
ni 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. 

Mikrofon gruntowy BM 230 znajduje zastosowanie przede 
wszystkim w przypadku podłoża nieutwardzonego. Masyw-
ny trójnóg zapewnia stabilne zamocowanie. W przypadku 
szczególnie miękkiego gruntu można dodatkowo wkręcić 
szpicę, która umożliwia lepszą transmisję dźwięku.
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System SeCorrPhon –
elementy systemu do korelacji
Nadajniki radiowe RT 200 wyposażone są w wysoce wydaj-
ne ącza radiowe 500 mW, które umożliwiają bezgłośną trans-
misję danych nawet na odcinkach pomiarowych liczących 
setki metrów. Nadajniki radiowe RT 200 włączają się auto-
matycznie poprzez podłączenie kabla mikrofonu. Trzy różne 
filtry pasmowoprzepustowe umożliwiają pełne przetworzenie 
szumów przed transmisją radiową. Zastosowane rozwiązania 
pozwalają na dostosowanie ustawień nadajników radiowych 
RT 200 do różnych materiałów i odcinków rurociągów. Po-
nadto na klawiaturze foliowej nadajników można włączyć 
funkcję latarki, w którą wyposażone są mikrofony.

Mikrofon do rejestracji dźwięków materiałowych UM 200 
cechuje bardzo szerokie pasmo przenoszenia oraz wyso-
ka czułość w niskim zakresie częstotliwości. Dzięki temu 
UM 200 doskonale rejestruje nawet bardzo ciche szumy, 
zwłaszcza na przewodach z tworzyw sztucznych. Kabel 
mikrofonu jest bardzo wytrzymały i odporny na obciążenia 
mechaniczne. Gwarantuje to długi okres użytkowania, nawet 
przy codziennym zastosowaniu w trudnych warunkach pracy. 
Wysokiej jakości wtyk i bardzo mocny adapter kontaktowy 
czynią z mikrofonu UM 200 profesjonalny i wszechstronny.

Dzięki hydrofonom HY 200 system SeCorrPhon znakomi-
cie sprawdza się przy zastosowaniach na dużych przewo-
dach magistralnych i w przypadkach znacznych odległości 
pomiędzy poszczególnymi punktami pomiarowymi. Dzięki 
montażowi bezpośrednio na słupie wody hydrofony rejestru-
ją nie dźwięk materiałowy przenoszący się wzdłuż rury, ale 
dźwięk przenoszony przez wodę w rurze. Hydrofony HY 200 
są niezwykle czułe w bardzo niskim zakresie częstotliwości, 
dużo poniżej słyszalnego. Dzięki temu stanowią doskonałe 
uzupełnienie systemu SeCorrPhon również przy zastoso-
waniu na rurociągach z tworzywa sztucznego. Zestaw dostar-
czany jest w dedykowanej walizce, która zapewnia wszystkim 
komponentom (hydrofony, adapter do montażu na hydran-
tach podziemnych, kable podłączeniowe) bezpieczne prze-
chowywanie i transport oraz zawsze łatwy dostęp.

Solidna walizka transportowa bezpiecznie pomieści wszy-
stkie komponenty systemu. Można w niej transportować 
odbiornik SeCorrPhon AC 200, dwa nadajniki radiowe 
RT 200, dwa mikrofony UM 200, dwa mikrofony grunto-
we BM 200 / BM 230, mikrofon stykowy TM 200, uchwyt 
TS 200, słuchawki bezprzewodowe F8 oraz opcjonalne wy-
posażenie, które będą optymalnie chronione podczas trans-
portu. Akumulatory komponentów systemu mogą być łado-
wane w zamkniętej walizce w warsztacie lub bezpośrednio w 
pojeździe pomiarowym.


