
Přepravní kurf pro notebook
Určeno pro uložení

•  Notebooku/tabletu 

•  Příslušenství notebooku/tabletu 

•  Přijímacího modul RX 300 

Přepravní kufr s mikrofony
Určeno pro uložení

•  Trojnožky 

•  Nabíjecích adaptérů

•  Mikrofonů EM 300 

•  Vysílacích modulů RT 300 

•  Přijímacího modulu RX 300

Přepravní kufr s hydrofony
Určeno pro uložení

•  Hydrofonů 

•  Propojovacích kabelů              

•  Adaptérů pro připojení k hydrantům 

•  Adaptéru pro dotažení
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SeCorr® 300 Profesionální digitální 
korelátor

Hydrophone case

· System case

· 2 hydrophones HY 300

· 2 connection cables

· 2 adapters for connecting the hydrophones to DIN 
underground fire hydrants

· Turning tool

Notebook case

· System case

· Notebook

· Notebook´s accessories

· Compartment to optionally accommodate RX 300

Transport case

· System case

· Tripod

· Chargers

· Microphone EM 300

· Radio transmitter RT 300

· Receiver RX 300
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104900 – 02/12 

Subject to technical changes.

Hermann Sewerin GmbH | Robert-Bosch-Straße 3 | D-33334 Gütersloh

Phone +49 5241 934-0 | Fax +49 5241 934-444 | www.sewerin.com | info@sewerin.com

Please contact us for a comprehensive quotation, including ad-
ditional technical specifications and information on accessories.



Vysílač
Vysílače RT 300 se standardně upevňují na skládací trojnožku, 
která umožňuje obsluze pracovat s přístrojem v příjemné výšce 
pasu, díky blikajícím LED je viditelná pro kolemjedoucí řidiče 
a zároveň zvyšuje dosah signálu až na 1 km od přijímače. Do 
vnitřní paměti lze uložit až 40 minut záznamu poruchových 
šumů pro případ, že dojde k výpadku rádiového signálu.  
V momentě obnovení signálu jsou šumy automaticky 
přeneseny do počítače. Součástí trojnožky je také praktický 
držák na mikrofon, který využijete například při přemístění na 
jiné místo měření. Přímo k vysílači je možné připojit sluchátka  
a jednoduše zkontrolovat aktuální šum na snímaném místě 
nebo přednastavit filtry pro samotnou korelaci. Akumulátory  
s velkou kapacitou zaručí minimálně 8 hodin provozu v plném 
zatížení a v případě vybití jsou díky rychlonabíjení během 
chvíle opět připraveny do akce.

Přijímač
Rádiový přijímač RX 300 je určen pro příjem a přenos digitálních 
signálů do PC pomocí USB rozhraní – stav komunikace lze 
ověřit pomocí zabudované LED. Pro optimální polohu pro 
příjem lze přijímač upevnit hned několika způsoby, typicky 
například pomocí dodávaného pogumovaného magnetu ke 
karoserii měřícího vozu.

Přehled základních funkcí 
softwaru
• Sofistikovaný software s několika uživatelskými módy 

– od jednoduchého easy módu až po mód detailního 
rozboru jednotlivých měření 

• Kompatibilita s 64-bitovými systémy

• Několik možností zobrazení výsledků korelace

• Šumy lze uložit a korelovat později

• Až 10 filtračních rozsahů v 5 skupinách

• Až 5 různých úseků potrubí a 3 uživatelsky nastavitelné 
materiály

• Možnost jednoduchého náčrtu poruchy

Systémové požadavky
• Pentium 4 1,2 GHz (doporučeno 1,8 GHz) 

• Minimum 512 MB DDR (doporučeno 1024 MB)

• Windows 2000 SP4, XP 32/64 SP2, Vista

• Windows 7 (32/64-bit)

• Zvuková karta

• Grafická karta

• Minimální rozlišení obrazovky 1024 x 768 pixelů
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The radio receiver

The RX 300 receiver receives signals from the transmitter and 
relays them to the PC via a USB cable. The cable can be 
connected to any computer with a USB port.

The RX 300 features a rubberised magnet for use with a 
measuring vehicle. This holds the receiver on the roof of the 
vehicle without damaging the paintwork – no need therefore for 
the time-consuming installation of a roof antenna.

An LED control continually indicates the status of the RX 300.

Correlation result after filtering

Sample fault sketch

The software – 

Overview of basic functions

· Database-based software, no more cumbersome searching 
through folders for file names, all measurements at a glance

· Can also be run on 64-bit operating systems thanks to .net, 
future-proof

· Mode of curve of correlatable, synchronous data on a time 
axis with free selection of correlation section; loud areas and 
areas with interference can thus be reliably identified and 
hidden (e.g. times with noises of consumption)

· Original noises can be recorded; there is the option of 
creating a noise archive for comparison purposes

· Filters of up to 10 bands in up to 5 filter groups; the results 
of various, arbitrary filter settings can be compared

· Input up to 5 different pipe sections and up to 3 freely 
definable extra materials; optimal flexibility as opposed to 
fixed standards for correlation professionals

· Easy drawing of damage sketches to supplement 
measurement reports; optimal documentation for service 
companies

Zpracování výsledků měření

Nákres poruchy

The principle
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The transmitter unit

Radio transmitter RT 300 is mounted on a tripod for correlating 
and can thus achieve a transmission range of up to 1000 metres. 
If the radio transmitter's range is not enough for successful 
correlation, the noise is stored in the transmitter memory for 40 
minutes. It is then transmitted to the receiver later, as soon as the 
radio connection is re-established.

Thanks to a microphone holder on the tripod, the transmitter unit 
can easily be carried in one piece to the site.

The user can listen to the current noise through headphones, 
allowing him not only to assess the volume of the noise, but also 
filter it. Using the filter it is easy to estimate in which frequency 
range the noise is loudest.

The devices are marked with a luminous strip making them easy 
to distinguish and highly visible. LEDs right around the housing 
ensure safety when performing correlation measurements at night.

The rechargeable batteries provided have such a large capacity 
that systematic correlation well over a normal working day is no 
problem.

Once the measurement process is complete, the whole transmitter 
unit can be transported in the vehicle. Alternatively, the transmitter 
unit can be dismantled, the tripod folded down and all parts put 
back in the case.

SEWERIN has a long tradition of producing systems for 
locating damages in pipe networks by way of correlation. 

®The SeCorr  300 is a system of unprecedented quality to 
complement the existing product range.

The fully digital signal processing and transmission by and large 
eliminates the interference which so often causes problems in 
conventional correlators.

The digital radio eradicates the notorious hissing in transmission 
paths. Even the narrow bandwidth of analogue modules no 
longer poses a restriction. 

The noises recorded from the leak are already digitised in the 
microphone thus eliminating feedback via the cables. This 
produces significant advantages, particularly in plastic pipes, 
where the noise emitted from the leak is, as a rule, very poorly 
transmitted and thus very quiet.

The result is improved leak coverage in non-metallic pipes, which 
is increasingly used nowadays in water pipe networks.

Notebooks and desktop PCs can be used to analyse the 
measurements, as can Tablet PCs or field notebooks, for example, 
which have been specially designed for use in adverse conditions.

Thanks to the USB standard, the system can be easily connected 
to the computers.

®Provided the computer is state-of-the-art, the SeCorr  300 
system offers the user every possibility to produce optimal results, 
even under difficult conditions where conventional correlators 
would reach their limits.

Jak funguje digitální korelace?
Snímaný poruchový šum je převeden do digitální podoby přímo 
ve snímači. Následný digitální přenos rádiovým kanálem slouží 
k vyhodnocení naměřených hodnot.  Vysokou kvalitu přenosu 
dat oceníte zejména při měření na nízkých frekvencích, 
typicky na plastových potrubích, kde je úroveň šumů nízká. 
Jakékoliv zkreslení se v těchto případech negativně odráží na 
výsledku korelace. Výsledná analýza dat pak probíhá pomocí 
libovolného PC (notebook, desktop) s operačním systémem 
Windows a rozhraním USB, které slouží ke komunikaci  
s přijímacím modulem. Digitální korelátor SeCorr 300 umožňuje 
dosáhnout přesvědčivých výsledků i za špatných podmínek  
a posunuje hranice korelace zase o něco dál.


