
Dostupný model pro profesionální
elektroakustickou detekci úniku vody
kompaktní - příruční - efektivní



AQUAPHON® A 50
kompaktní – příruční – efektivní 
A 50 je dokonalé kompaktní zařízení k provádění komplexní lokalizace netěsností na vodovodní síti – ať už provádíte předlokalizaci 
nebo přesné dohledání místa úniku, díky kompatibilitě s celou řadou mikrofonů a příslušenství máte možnost vždy zvolit ten správný 
nástroj pro danou situaci. Pefektní kvalita přenosu signálu z mikrofonů do sluchátek se zobrazením na grafickém displeji zaručuje 
bezpečné rozlišení poruchových šumů. Nízká hmotnost, minimalistické rozměry a schopnost pracovat na jedno nabití v plném 
zatížení klidně celý den dělají z A 50 ideální nástroj pro komplexní lokalizaci úniků. V případě bezdrátového provedení SDR (Sewerin 
Digital Radio) navíc nemáte žádnou starost o kabely, díky čemuž je práce s přístrojem daleko pohodlnější a signál přenášený do 
sluchátek není ničím rušen např. vlivem větru. V nastavení lze uživatelsky přizpůsobit úrovně hlasitosti, možnosti filtrace a ochrany 
sluchu, což umožňuje individualizace přesně dle konkrétního uživatele.

Efektivní předlokalizace  
a dohledání místa úniku 
A 50 je ve spojení s testovací tyčí TS 50 ideálním přístrojem 
pro rychlou předlokalizaci na kontaktních místech vodovodní 
sítě. Konkrétní identifikaci místa úniku pomůže určit univerzální 
mikrofon UM 50 uzpůsobený na veškeré typy povrchů – 
venkovních i vnitřních. Spuštění měření probíhá pouhým 
stiskem aktivačního tlačítka, kdy se na displeji zobrazí jak 
aktuální hodnota šumu, tak rovněž ta z předchozího měření, 
a to v číselné i grafické podobě. K čitelnosti displeje přispívá 
jeho funkce natáčení o 180° dle aktuální polohy zařízení, kdy lze 
zařízení úmístit např. na opasek a mít zcela volné ruce pro práci.

Jednododuchost a dokonalý 
komfort
Přijímač je možné přichytit k nosnému popruhu, případně ho 
připnout klipem na opasek, což dává uživateli absolutní volnost 
pohybu bez dalších omezení.

Výhody přístroje 
AQUAPHON® A 50 
• Dokonale efektivní řešení pro elektroakustickou lokalizaci 

úniků vody

• Dlouhá výdrž baterií

• Kompatní rozměry, nízká hmotnost a maximální flexibilita

• Nastavitelné filtry – frekvenční rozsahy je možné nastavit 
přesně dle individuálních požadavků uživatele  
a minimalizovat tak vliv rušivých šumů

• Bez ohledu na pozici přístroje je podsvícený displej  
s automatickým otáčením (rotace o 180°) vždy perfektně 
čitelný

• Bezdrátová SDR nebo standardní verze

• Grafické zobrazení hodnoty na displeji přístroje  
vč. mezipaměti posledních měření

Obsah balení
• Přijímač A 50 (bezdrátové nebo standardní provedení)

• Standardní sluchátka K3 nebo bezdrátová sluchátka F8

• Popruh

• Nabíjecí adaptéry

• Mikrofony a příslušenství

• Přepravní batoh nebo brašna

Volitelné příslušenství
• Nabíjecí adaptér do zapalovače automobilu

• Další mikrofony
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