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AQUAPHON® - Profesyonel - Çok Yönlü - Akıllı 

Su Boru Hattı Şebekeleri Kaçak Tespiti İçin Biçilmiş Kaftan 

 
Elektro akustik yöntemle su borularında kaçak tespitinde kullanıcının dinleme becerisi ve tecrübesi çok önem kazanır. 

AQUAPHON® sisteminin, süregelen mikrofon ve ölçüm teknoloji kalitesi, akıllı analiz fonksiyonları ve sonuçların 

ekranda pratik görsel sunumu bunu en iyi şekilde destekler.

 

Bugüne Kadarki En Güvenilir Tespitçi 

Bu en ileri sistem; konforlu, kablosuz kolay kullanım, çok 

yönlü, sağlam ve ergonomik tasarımı sunar. 

AQUAPHON® sistemi kaçakların hem ön tespitinde hem 

de noktasal tespitinde kazı öncesinde tespitinizden emin 

olmanız için idealdir. Her tür zorlu kaçak tespitiniz için 

uygun olup kaçakları tespit etmenizde emin ve güvenilir 

şekilde size yardımcı olur. 

Ölçüm Prensibi 
 

Sızıntıdan kaçan su, boru hattındaki malzemenin 

titremesine neden olur. Bu titreşimler boru boyunca 

hareket eder ve uzak temas noktalarında bile yapıdan 

kaynaklanan gürültü olarak algılanabilir. Titreşimler aynı 

zamanda zeminden yüzeye yansıyan gürültü olarak 

yeryüzüne kadar çıkar ancak çok boğuk ve düşük 

seslidirler. AQUAPHON®  sistemi, titreşimleri insan 

kulağıyla duyulur hale getirir, ses ve frekans spektrumunu 

bir grafik olarak kaydedip görüntüler. Sızıntıların yerlerini 

tespit etmek için mükemmel bir yardımcıdır.

 

 

 

Kaçakların Ön Tespiti 

Taşıma çubuğu TS 200 ve bağlı dokunmatik mikrofon TM 

200'ü boru hattı boyunca bulunan bağlantı parçaları üzerine 

yerleştirin ve gürültü yoğunluğunu değerlendirin. Gürültü 

yoğunluğunu değerlendirerek sızıntının muhtemel olduğu 

boru hattı bölümünü tanımlayabileceksiniz. 

 

 

 

Kaçak Noktasal Tespiti 

Belli bir boru hattındaki gürültüleri, zemin mikrofonu BM 

200 (asfalt yüzeyler için) veya BM 230 (stabilize 

yüzeyler için) kullanarak değerlendirin. Taşıyıcı çubuğu 

TS 200'ü mikrofona bağlayın ve kısa aralıklarla boru 

hattı üzerinde dinleme yapın. Kulaklığa gelen sesler ve 

gürültünün görsel gösterimi, kaçak gürültüsünü bulmayı 

kolaylaştırır. Kaçağın tamir edilebilmesi için kazı 

yapılacak alan doğru olarak bulunur. 

 

 



 
 
 

 
  Esnek, Çok Yönlü Kullanım

 

 AQUAPHON® A 200 alıcının yüksek koruma sınıfı 

sayesinde, olağanüstü çevre koşullarında bile güvenli 

taraftasınız. Alıcı, kir ve nem geçirmez yapıdadır. Ön tespitte 

kullanılan TM 200 dokunma mikrofonu (IP68) koruma 

sınıfına dahil olduğundan sürekli su veya yağmur altında 

dahi kullanıla bilinir. 

 

 AQUAPHON® A 200 alıcının simetrik gövdesi, sağ veya sol 

elle etkin ve kolay kullanım sağlar. 

 Her şey ekrana bir bakışta görülebilir. Görüntü kalitesi 

yüksek 5.7 inç alıcı ekranı, akustik yoğunluğu hem grafik 

hem de sayısal değer olarak gösterir. Bununla birlikte 

karşılaştırma amaçlı önceki değerler, anlık ses frekans 

analizi ile aynı anda görülebilir. 

  AQUAPHON® A 200 alıcı, içindeki entegre Li-on şarj 

edilebilir batarya tam şarjlı olduğunda, F6 kablosuz 

kulaklıklar ve TS 200 taşıma çubuğu ile tam gün çalışma 

kapasitesine sahiptir. 

 

 Kolay kullanımlı, ergonomik bir kullanıma sahiptir.  TS 200 

taşıma çubuğunun dengeli, ergonomik tasarımı elinize 

sağlam ve rahat oturumun sağlar. Birçok taşıma 

pozisyonuna imkan veren karşılıklı iki taşıma kayışından 

oluşan esnek taşıma sistemine sahiptir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   Akıllı Sistem Uygulamada  

 
 AQUAPHON® sistemi, TS 200 taşıma çubuğu, 

AQUAPHON® A 200 alıcı ve F6 kablosuz kulaklığı özel        

Sewerin Dijital Radyo (SDR) iletişimi üzerinden tamamen 

kablosuz çalışma imkanı sunar. Sadece çok rahat bir 

kullanım ve hareket kabiliyeti sunmakla kalmaz, aynı 

zamanda kabloların salınımından kaynaklı parazitlerin de 

engellendiği daha iyi ses kalitesi almanıza imkan verir. 

 Sistem tuş veya anahtarlarla değil 5.7 inç VGA sağlam 

dokunmatik ekranla idare edilir. Aşırı  gün ışığında bile 

ekran net bir şekilde görülür. Dokunmatik ekran eldivenle 

de kullanılabilir. Özellikler ve menü büyük ve belirgin 

semboller ile net olarak ekranda görülür. 

 AQUAPHON® A 200 değişik uygulamalarda sizi talimatlarla  

yönlendirir, tecrübesiz ve sık kullanım yapmayan kullanıcılar 

bile cihazı güvenli bir şekilde kullanabilirler. 

 Kişiye özel ayarlanabilir işitme koruması sayesinde, eğer 

herhangi ani bir yüksek parazit gürültü olursa, (örneğin 

yakından geçen araçlar veya dinleme çubuğunun vanadan 

kayması gibi) kulaklıktaki sinyaller yumuşatılır veya 

tamamen kesilir. Parazit gürültü kaynağı azaldığında işitme 

koruması otomatik olarak tekrar devre dışı kalır. 

Koşullara Meydan Okuyan 

Profesyonel Teknoloji 

 
 Dijital sinyal işlemcili ve özellikle kaçak tespiti için optimize 

edilmiş frekans yansıması ile yüksek kaliteli piezo 

mikrofonlar, mükemmel akustik özellikleri garanti eder. 

Muhteşem ses kalitesi ve parazit sesleri minimize etme 

özelliği sayesinde, ses yoğunluğu düşük olan veya yüksek 

ortam gürültüsü olan yerlerde bile emin şekilde kaçağı 

tanımlar ve yerini doğru bir şekilde tespit edebilirsiniz. 

 Dinleme tuşuna basıldığında, AQUAPHON® A 200 mevcut 

sese göre filtreleri hesaplar ve otomatik olarak en uygun 

frekans aralığını seçer. Ya da kullanıcı, seçenek olarak filtre 

limitlerini kendi işitme kabiliyetine göre manuel olarak 

girebilir. Böylece etraftaki parazit seslerden etkilenmeden 

sadece kaçak üzerine konsantre olabilir. 

 Entegre audio player sayesinde kaçak sesleri kayıt edebilir 

ve her bir kaçak sesi diğerleri ile mukayese edilebilir. 

Böylece bir ses veri tabanı oluşturabilir. Bu fonksiyon eğitim 

veya tanıtım amaçlı da kullanılabilir. 

 

 



Kaçakların Yerini Belirleme YENİ 
 

 AQUAPHON® A 200 alıcısı, isteğe bağlı entegre GNSS (Global 

Navigasyon Uydu Sistemi) modülü ile de satın alınabilir.  

 Bu, bir sızıntı gürültüsü tespit edildiğinde kaçağın kesin coğrafi 

konumunun ilişkilendirilebileceği anlamına gelir. 

 Ayrıca bu özellik, su kaçak gürültülerinin, belgeleme için 

raporlanabilir hale getirilmesi demektir. Daha sonraki bir tarihte 

kaydedilmiş olan sesleri dinleyebilirsiniz.  

 Ölçüm esnasında gürültü kaydedilen yerde alınan koordinatlarla 

daha sonraki bir zamanda kaçak noktasına tekrar gidilebilir.  

 

 

Optimize Edilmiş Filtre Ayarları YENİ 
 

 Üst ve alt filtre sınırlarını basitçe ve kolayca ayarlayabilirsiniz. 

Ekranın sol alt köşesinde bulunan kaçak gürültüsünün grafiksel 

gösterimi üzerine tıklayarak 0 Hz – 12 KHz aralığındaki filtreleme 

ayarlarını 50 Hz'lik aralıklarla manuel olarak ayarlamak 

mümkündür. Dokunmatik ekran üzerinden gerekli filtre sınırını 

seçin ve sonra rakamı tam olarak ayarlayın. 

 

   

  

 

 

 

 Raporlama ve WaterCom Yazılımı YENİ 

A 200, C 200 veya AC 200'e kaydedilen ölçümler alıcı bir 

bilgisayara USB üzerinden hızlı ve kolay bir şekilde 

aktarılabilir. Alıcı üniteyi kablo ile bilgisayara bağlamanız 

yeterlidir. Ölçüm verileri otomatik olarak aktarılır. 

 

Yazılımda farklı kullanıcı ve müşteri veri setleri kurmak 

mümkündür. Her ölçüm için konum çevrimiçi bir haritada 

gösterilir (ör. Google Haritalar). 

 

Haritadaki konumlar düzenlenebilir, yani radyo vericisinin 

konumu veya zemin dinleme mikrofonu tarafından algılanan 

kaçak noktası tam olarak tespit edilebilir.  

 

Herhangi bir hasar noktasına not eklemek mümkündür. 

Yazılım çıktı alınabilmesi için PDF formatında belge üretebilir. 

 

       
 

Kaydedilen sesler program kullanılarak çalınabilir. Yürütücü 

uygulama WaterCom’a entegre edilmiştir. Yazılım, ölçümleri 

kaydetmek için düzenli olarak kullanılır, veriler birikmeye 

başlayacaktır. 

Böylece yararlı bir gürültü veri tabanı oluşur. Bu daha sonra, 

kayıtları yeni başlayanlar için ne dinleyecekleri konusunda 

eğitici veriler olarak kullanılmasını sağlar. 

 

       

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

TS 200 taşıma kolu üç farklı mikrofona bağlanabilir. Geçmişte, yerüstü mikrofonlar 

için özel bir test çubuğu ve bir taşıma çubuğu gerekiyordu, ancak şimdi TS 200 her 

iki fonksiyonu yerine getiriyor. Uygulamaya bağlı olarak ilgili mikrofonları kaydeder. 

TS 200, yüksek performanslı bir şarj edilebilir pille çalışır; tam bir iş günü için 

güvenilir bir çalışma garantisi verir. Sistem çantasında doğrudan dört saatten daha 

kısa bir süre içinde şarj edilebilir. 

TM 200 vana temas mikrofonu, boru ağındaki bağlantı parçaları boyunca sızıntı 

noktalarının ön tespiti için özel olarak geliştirilmiştir. Frekans tepkisi, plastik 

borularda olduğu gibi sessiz ve alçak sesleri ve metal boru hatlarında yüksek sesli 

sızıntı sesleri güvenilir bir şekilde tespit etmeyi sağlar. Prob ucu ve eklenebilir 

parçaları çeşitli uzunluklardaki tüm boru şebekelerinde yapısal koşullara en uygun 

ayarlamayı sağlar. TM 200, TS 200 taşıma çubuğundan etkinleştirilen bir 

aydınlatmaya sahiptir ve vana kapakları altındaki buşakle kolonlarını aydınlatarak 

güvenli şekilde konumlandırma sağlar. 

Düz zemin mikrofonu BM 200, asfalt yüzeyler ve düz sert zeminler için idealdir. 

Oldukça sağlam muhafazalıdır. Gerçek mikrofon, kapsülünden optimal şekilde 

ayrılmıştır. Kavrama mekanizması zemin ile sürekli mükemmel temas sağlar. Bu 

nedenle, küçük yüzey darbeleri sonuçları etkilemez. 

Stabilize zemin mikrofonu BM 230, asfaltsız yüzeyler için daha uygundur. Sağlam 

üçayağı doğru bir şekilde temas sağlar. Zemin yumuşaksa, daha iyi bir ses iletimi 

sağlamak için  ek olarak sivri saplama çubuğu vidalanabilir. 

AQUAPHON® A 200 sistem çantası, bütün ekipmanların emniyetli şekilde 

yerleştirileceği haznelere sahiptir. TS 200 taşıma kolu, AQUAPHON® A 200 

alıcı ve F6 kablosuz kulaklıklar aynı zamanda şarj edilebilir. Araçta, işyeri ve 

ofiste de kolaylıkla çanta içinde emniyetli şekilde saklanabilir ve şarj edilebilir. 

İlave teknik özellikler ve aksesuar bilgilerini içeren kapsamlı bir teklif için lütfen bizimle temasa geçiniz. 

Sistem Elemanları 


