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ERIKOISLAITTEET

KAIKO-SEWERIN
AQUATEST T10 VUODONETSINTÄLAITE
TUKEVA RAKENTEINEN LAITE ULKOTILOISSA KÄYTETTÄVÄÄN ELEKTROAKUSTISEEN VUODONETSINTÄÄN.

AquaTest T10 on uudenaikaisella teknologialla ja ergonomisella muotoilulla
varustettu laite. Laite soveltuu erinomaisesti vuotojen esipaikannukseen vesijohtoverkostoissa.
AquaTest T10 on ensimmäinen vuodonilmaisin jossa ei tarvita ylimääräistä
vastaanotinta. Kuulokkeet aktivoituvat erityissensorien avulla. Äänet jotka
havaitaan näytetään laitteen kädensijassa olevassa näyttöruudussa. Laitteessa on
SDR -radiomoduuli, jota käytetään langattomien kuulokkeiden kanssa
helpottamaan työskentelyä.
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Pääasiallinen toiminta - Esipaikannus
Korkealaatuinen mikrofoniteknologia antaa laitteelle ensiluokkaisen ääniherkkyyden. Jopa pienimmätkin vuodot on havaittavissa luotettavasti. Jatkovarsi voidaan kiinnittää helposti sondikärjen ja mikrofonin väliin mikäli laitetta käytetään kohteissa jotka
ovat syvemmällä maanpinnan alla.
Yksittäisiä akustisia optimointituloksia on mahdollista saada
valitsemalla yksi kahdeksasta eri taajuusalueesta. Käytännössä
yhteiden virtausääniä voidaan testata asettamalla peukalo anturialueelle, tämä estää kuuntelun aikana kuuluvat häiriöt jotka
aiheutuvat kuulokkeiden toimintaäänistä.
AquaTest T10 näytöltä näkyy nykyinen ja edelliset minimi äänitasot, kuten myös nykyinen ääni-intensiteetti. Minimi äänitaso
näkyy numeerisena arvona; todellinen ääni-intensiteetti näytetään
pylväsdiagrammina. Tämä helpottaa kokemattomampia käyttäjiä
löytämään vuotokohdan.
Ominaisuudet









Korkealuokkainen yhdistelmä elektronista vahvistinta ja testilaitetta ilman häiritseviä kaapeleita
Ergonominen muotoilu varmistaa mukavan käytön
Tukeva rakenne ulkokäyttöä varten
Sisäänrakennetut akut
Erinomainen äänenlaatu, johtuen korkealuokkaisesta mikrofoniteknologiasta
Äänen selkeä visualisointi laitteen näytöllä helpottaa käyttäjän työskentelyä
Ei häiritseviä ääniä kuulokkeissa johtuen uudentyyppisestä anturialueesta
Taajuusäänien ja volyymin / kuuntelusuojausasetuksien yksilöllinen optimisäätö äänentunnistukselle

Laitepakkaus sisältää:






AquaTest T10
Kuulokkeet
Sondin kärki
Laturit
Kuljetuslaukku

Lisävarusteet:



 VEDENKÄSITTELY  ANNOSTELUTEKNIIKKA

 VIRTAUSMITTAUS

Kolmijalka
Sondikärjen jatko-osa
 VÄLINEHUOLTO

 MUUT VESITUOTTEET
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