
Her tesisatçının kullanması gereken akustik 
mikrofon. Kullanımı kolay; saf ve net bir ses 
sunan, hafif ve şık, su kaçak tespit cihazı 
Aquascope2.
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Türkiye Distribütörü:

Düşük bütçeye net ve 
keskin ses kalitesi

Hassas ve yüksek ses kalitesi sunan 
ekonomik çözüm. Fiyatı uygun  
olmasına  karşın Aquascope2 imalat 
ve ses kalitesinden hiç bir ödün 
vermez. Yüksek hassasiyette ses 
kalitesi ve basit bir mikrofon 
arıyorsanız bu sizin tercihiniz olmalı. 

İhtiyaçlarınıza uygun 
aksesuar seçenekleri

AQUASCOPE 2 temel takımı, 
manyetik bir akustik ivmeölçer sensörü 
içerir. Bununla birlikte, AQUASCOPE 
markalı mikrofonların tümü, 
gereksinimlerinize bağlı olarak 
yükselticilere de takılabilir: hem zemin 
mikrofonları (normal veya cep 
boyutunda) hem de elektronik dinleme 
çubuğu sensörü.

Tam komfor için kemer tutacağı 
ve tek tuşla kullanım kolaylığı

AQUASCOPE 2 yükseltici hafif, 
kompakt ve IP54 korumalıdır. 
Kemerinize de takılabilir. Böylece 
cihazı bir elinizle çalıştırabilir ve diğer 
elinizi kullanarak dinleme cihazınızı 
gürültüye yöneltebilir veya hattaki bir 
sızıntıyı tespit ederken akustik yer 
mikrofonunuzu çıkartıp 
değiştirebilirsiniz.

Maximum bağımsızlık ve 
özgürlük

AQUASCOPE 2, Aracınızın arkasına 
her daim taşıdığınız akustik kaçak 
tespit cihazınız olabilir. Gerekli olan 
tek güç kaynağı, gerektiğinde 
kolayca değiştirilebilen dört adet 
düzenli Alkali AA pil. Bu sayede, 
sızıntı ölçümünün uzun günlerinde 
bile maksimum kullanılabilirlik ve 
güvenilirlik elde etmenizi sağlar.

Sistem Yapılandırma
1 Yükseltici ünitesi
1   İvme Sensörü
1   Bağlantı Kablosu
1   Bir çift stereo kullaklık 
1   Kullanım Klavuzu
1 Uzatma & 1 Sivri çubuk 
1   Sağlam taşıma çantası 2 Yıl garanti

Aksesuar Seçenekleri
1 Tripod
1 Küçük zemin mikrofonu
1   Elektronik dinleme çubuğu 
1  Zemin mikrofonu 

(fil ayağı)

Teknik Özellikler
Güç: 
Pil Ömrü: 
Çalışma Sıcaklığı: 
Boyutlar: 

Ağırlık: 
IP Koruması: 

4 standart 1.5 V AA Alkalin pil
280 saate kadar kullanım süresi
-30ºC'dan +70ºC'a (-22ºF'dan 158ºF'a)
 Yükseltici: 10x4x17 cm (3.9x1.6x6.7”), Sensör: Ø3.7x8.4 cm 
(Ø1.5x3.3”)
Yükseltici: 187 gram (0.4 lb.), Sensör: 435 gram (1.0 lb.) 
Yükseltici: IP54, Bütün sensörler: IP68
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