
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

AQUAPHON ® 
A 150 

Küçük ve kullanışlılığın, yüksek kalite 

mikrofon teknolojisi ile buluşması 

kompakt – evrensel – güvenilir 



AQUAPHON ® A 150 – kompakt – evrensel – güvenilir 

AQUAPHON  ®  birinci sınıf bir su sızıntısı tespit sistemidir. Değerini defalarca ispat etmiş AQUAPHON ® A 200 sisteminin iyi 

yapılanmış mikrofon teknoloisi ile A 150 alıcısı bir araya gelerek sızıntıların profesyonel ön yer tespitini ve kesin noktasal yer 

bilgisini vermektedir. Yüksek kaliteli mikrofonlar ve kablosuz kulaklıklarla bağlanan bu cihaz, mükemmel reprodüksiyon 

kalitesiyle etkileyicidir. Ekran, güvenilir ve farklılaştırılmış değerlendirme için gürültüyü görselleştirerek destek sunar. Küçük, 

hafif ve kullanışlı, - alıcı, akıllı, kompakt tasarımı ve taşıma sırasında maksimum konforu ile müşterileri kazanır. Ayarlanabilir 

filtreler ve otomatik frekans taraması sayesinde, frekans aralıkları kullanıcının işitme durumuna  göre bireysel olarak 

uyarlanabilir. Ses girişiminin en aza indirgenmesi ve sızıntı durumunun güvenilir bir şekilde değerlendirilmesi için optimize 

edilmiş ses kalitesi.  

 
 

 

Mükemmel kavrama ile  

taşıması çok rahat 

Pratik boyutlara ve düşük ağırlığa sahip olan kompakt A 150 

alıcısı, günlük kullanım için idealdir. Taşıma kayışını kullanmak 

yerine, kullanıcının kemeri üzerine rahatça takılabilir: hareket 

özgürlüğü ve zahmetsiz taşıma! Özellikle pratik: Ekranın, nasıl 

hareket ettirildiğine bağlı olarak, otomatik olarak 180 ° 

döndürülebilir optimize edilmiş bir eğim açısına sahip olduğu 

için okunması her zaman kolaydır. Mikrofonların TS 150 taşıma 

çubuğu üzerindeki hızlı değişimi maksimum konfor sağlar, 

böylece AQUAPHON ® A 150'nin her türlü duruma ve 

gereksinime zahmetsizce adapte olmasını sağlar. 

 
 

 

Verimli ön yer tespiti ve nokta saptama 

A 150 alıcısı, farklı yüzeylerde ya da dış mekanlarda ya da 

binalarda, bağlantı parçaları boyunca ön yer tespiti ya da 

farklı noktalarda işaretleme için önerilir. Ölçümler, 

aktivasyon anahtarı kullanılarak uygun şekilde başlatılabilir 

veya sonlandırılabilir. Mevcut ve önceki minimum gürültü 

seviyeleri, pratik ekranda hem bir grafik hem de sayısal bir 

okuma olarak gösterilmiştir. Hacim, filtre limitleri ve duyma 

koruması, en iyi etki için ayrı ayrı ayarlanabilir. 

 
 

 

Güvenilir sonuçlar ve uygunluk 
Özellikle kaçak tespiti ve dijital sinyal işleme için optimize 

edilmiş frekans yanıtlı yüksek kaliteli piezo mikrofonlar 

olağanüstü akustik özellikler sunar. Mükemmel ses kalitesi ve ses 

girişiminin en aza indirgenmesi sayesinde, sızıntının ses yoğunluğu 

zayıfsa veya önemli bir ortam gürültüsü olsa bile, sızıntıları 

güvenilir bir şekilde tespit edebilir ve bulabilirsiniz. 

AQUAPHON ® A 150 alıcı, filtreleri otomatik olarak hesaplar ve 

uygun frekans aralıklarını seçer. Alternatif olarak, manuel 

filtreleme sınırlarını bireysel işitme cihazınıza ve kaçak 

gürültüsünü vurgulayan frekans aralıklarına göre 

ayarlayabilirsiniz. Bu, herhangi bir ses girişimi olmaksızın kaçak 

üzerine tamamen konsantre olmanızı sağlar. 

Ek olarak, yüksek performanslı şarj edilebilir pil, en az iki günlük 

çalışma için yeniden şarj edilmeye gerek kalmadan optimum 

kullanılabilirliği garanti eder. 

 



AQUAPHON ® A 150 mikrofon teknolojisi 

TM 200 dokunmatik mikrofon, boru ağındaki bağlantı parçaları 

boyunca ön yer tespiti için özel olarak geliştirilmiştir. Frekans 

tepkisi, hem plastik borularda meydana gelmesi muhtemel 

sessiz ve düşük tiz seslerin, hem de metal boru hatlarındaki 

yüksek ses ve yüksek tiz seslerin güvenilir şekilde algılanmasını 

sağlar. Prob ucu ve farklı uzantıları, tüm boru şebekelerinde 

yapısal koşullara optimum uyum sağlar. TM 200, AQUAPHON ® 

A 150'de otomatik olarak etkinleştirilen bir fener fonksiyonuna 

sahiptir, bu da karanlık sürgülü kapı kapaklarında da anahtar 

çubuklarına güvenli bir şekilde konumlandırılması içindir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BM 200 zemin mikrofonu, taş/asfalt yüzeyler için idealdir. Son 

derece dayanıklı gövde, gerçek mikrofon kapsülünden en uygun 

şekilde ayrılmıştır. Bir kaldırma mekanizması, zemin ile sürekli 

olarak mükemmel bir temas sağlar. Bu nedenle, küçük yüzey 

çıkıntıları sonuçları etkileyemez. 

Yapı kaynaklı gürültüyü toplamak için UM 200 mikrofonu çok 

geniş bir frekans tepkisine sahiptir ve düşük frekans aralığında 

son derece hassastır. Bu, UM 200'ü özellikle plastik borular 

üzerinde en sessiz gürültüyü bile kaydetmek için mükemmel 

hale getirir. Kablo son derece dayanıklıdır ve ağır mekanik 

yüklere dayanabilir. Bu, en zorlu koşullarda dahi günlük 

kullanımda uzun bir servis ömrünü garanti eder. Yüksek kaliteli 

bir fiş ve çok güçlü bir temas adaptörü UM 200 mikrofonunu 

profesyonel bir çok yönlü hale getirir. 

 

 
 

 
BM 230 zemin mikrofonu, kaplanmamış yüzeylere daha 

uygundur. Sabit tripod, istikrarlı bir pozisyon sağlar. Zemin 

özellikle yumuşaksa, daha da fazla gürültü iletimi sağlamak için 

fazladan bir ölçüm çivisi vidalanabilir. 

 

 



 
 
 
 

Evrensel sensör arayüzü 
 

Mikrofon, yıldız topuz vidası ve sağlam, etrafını saran montajı sayesinde TS 150 taşıma 
çubuğuna güvenli bir şekilde bağlanmıştır. Taşıma çubuğundaki sensör arayüzü, 
mikrofonların güvenilir bir şekilde algılanmasını sağlar. Geçmişte, yer mikrofonları için 
özel bir test çubuğu ve bir taşıma çubuğu gerekliydi, ancak TS 150 ile şimdi her iki işlev 
de yerine getiriliyor. Uygulamaya bağlı olarak ilgili mikrofonları kaydeder. TS 150'nin 
şarj edilmesi gerekmemektedir. Mikrofonlar, A 150'de yüksek performanslı şarj edilebilir 
bir batarya ile güç sağlayarak en az 16 saat boyunca güvenilir çalışmayı garanti eder. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sistem kasası, sistemin tüm bileşenlerini güvenli bir şekilde 

tutmak için yeterli alan sunar. Hem alıcı hem de F8 kablosuz 

kulaklıklar aynı anda şarj edilebilir. Şarj ekipmanı, ölçüm aracı 

için atölyede veya ofiste olduğu gibi kullanılabilir. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

AQUAPHON ® A 150 Faydaları 

 Kemer klipsiyle birlikte son derece kompakt, hafif, pratik bir muhafaza - rahat, zahmetsiz taşıma ve maksimum hareket 

serbestliği 

 Her uygulamayı kapsayacak şekilde sızıntı tespiti için optimize edilmiş frekans tepkileri ile yüksek kaliteli piezo mikrofonlar 

basit geçişler sağlar 

 Azaltılmış ses paraziti ve optimum filtre seçimi için kullanıcının işitme cihazına bireysel olarak uyarlanabilen otomatik frekans 

tarama ve frekans aralıkları 

 Uzun süre kullanılabilirlik süreleri - yeniden şarj edilmeye gerek yoktur - yüksek performanslı şarj edilebilir pil teknolojisi 

sayesinde 

 Konumdan bağımsız olarak, alıcıdan kolayca okunabilmesi için optimize edilmiş bir eğim açısı ve otomatik anahtarlama ekranlı 

(180 ° dönüş) aydınlatmalı ekran 

 
 
 
 
 
 
 


