HL 50-BT

Lokátor únikov vody s integrovaným
senzorom a Bluetooth slúchadlami
Vlastnosti
Integrovaný dotykový mikrofón
pre rýchlu identifikáciu poruchového
potrubného úseku
Pripojenie externých pôdnych
mikrofónov pre bodové upresnenie úniku
Frekvenčné filtre pre optimálne
prispôsobenie každým podmienkam
HiFi kvalita akustického odposluchu s
veľkým dosahom Bluetooth prenosu
Vždy v pohotovosti vďaka dobíjateľným
batériam

Popis
Nový lokátor únikov vody Hydrolux HL 50-BT sa vyznačuje
mimoriadne kompaktným a ergonomický dizajnom,
vďaka čomu môže užívateľ prístroj držať a ovládať jednou
rokou. Pre prvotnú identifikáciu poruchového úseku
dotykovým snímaním úrovne šumu využíva integrovaný
dotykový mikrofón, ktorý je možné predĺžiť predlžovacou
tyčou pre pohodlné snímanie na šupátkach a hydrantoch.
HL 50-BT ale nie je zďaleka len „elektronické ucho“, ale
plnohodnotný akustický lokátor únikov s voliteľnou
možnosťou externého pripojenia osvedčených pôdnych
mikrofónov pre bodovú povrchovú lokalizáciu miesta
úniku, a to univerzálneho mikrofónu PAM B-2, ako aj
pôdneho mikrofónu chráneného voči vplyvu vetra PAM
W-2 (tzv. „zvon“). V štandardnej variante HL50-BT obsahuje
integrovaný senzor a Bluetooth slúchadlá.
Vďaka dlhoročným skúsenostiam SebaKMT v oblasti
akustických lokátorov sa HL50 vyznačuje napriek jednoduchosti ovládania a priaznivej cene špičkovou kvalitou
akustického odposluchu.

HL 50-BT
Technické dáta
Rozmery
Hmotnosť
Napájanie
Životnosť batérií
Prevádzkové teploty
Skladovacie teploty
Displej
Pamäť

90 x 185 x 60 mm
400 g
3,6 V Lithiové batérie (dobíjateľné)
> 10 hodín
-10 °C až +50 °C
-25 °C až +70 °C
LCD, úroveň 0-99
posledná hodnota

Rozsah dodávky
HL 50 prijímač s integrovaným dotykovým mikrofónom
Bluetooth slúchadlá
Transportný kufor
Magnetický adaptér
Predlžovacie tyče (2 ks) dotykového mikrofónu
Nabíjačka pre prijímač a slúchadlá

Bodové upresnenie úniku pomocou mikrofónu PAM B-2

Voliteľným príslušenstvo
Univerzálny mikrofón PAM B-2
Pôdny mikrofón chránený voči vplyvu vetra PAM W-2

Externý dotykový mikrofón PAM T-3-1
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