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1. Introduktion 
 
Vi gläädjer oss att ni valt att använda AQUASCOPE 550, som 
marklyssnare. Det är en digital och akustisk läcksökare, som är 
konstruerad speciellt för de som i sitt yrke även måste finna svårfunna 
läckor. Utrustningen är lätt att bära med sig och tydligt displayfönster.  
Stor kraft har lagts ner på ett bra ljud och brusfri förstärkning för att 
underlätta vid sökning av läckor som ger lågt läckljud.  
En unik egenskap är multipliceringen av de mycket låga frekvenserna, 
som kommer från läckor i ledningar av plastmaterial eller från ledningar 
med stora diametrar. Det gör att svängningar, som normalt inte kan 
uppfattas av det mänskliga örat, blir hörbara.  
 
AQUASCOPE 550 har tre förinställda filter och ett filter som manuellt kan 
ställas in av användaren. Det gör det möjligt att på plats skapa ett filter 
som filtrerar bort störande bakgrundsbuller och ger användaren batter 
möjlighet att fokusera på läckljudet. 
För att underlätta denna bortfiltrering syns hela frekvensspektrat i det 
stora displayfönstret.  
I systemet ingår en handsensor för att kunna lyssna direkt på rör/ 
ventilspindlar eller via stav på mjuk mark.  
Den robusta elefantfoten för marklyssning är konstruerad med en mycket 
känslig sensor för att lokalisera ljud på hårt underlag utan att störas av 
vindbrus.  

1.1. Systemets delar 
Beroende på vilket AQUASCOPE 550 system som valts , så ingår 
följande delar I leveransen:  
 
Det ingår alltid:  

 Förstärkarenhet med display och bärrem runt halsen 

 Stereohörlurar 

 Anslutningskabel till sensorer 
 
Handsensor (Se kapitel 4) 

 Handsensor 

 3 x stavar att skruva ihop. En med spets.  

 1 x Trefot och en magnet 
 
Marklyssnare (see chapter 5) 

 Elefantfot med marksensor  

 T-handtag att lyfta foten med  
 
Kombinerat system 

 Alla ovanstående komponenter. 
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2. Hur sätter man i batterier? 
Förstärkaren skall laddas med 2 stycken LR14 batterier. De placeras 
under det stora plastlocket. Skruva av locket, sätt i batterierna med 
pluspolen(+) riktad utåt (Se fig 1). Skruva fast locket igen.  
. 
 

  
  

 
 

 OBS! Tänk på att stänga av AQUASCOPE 550 när det läggs 
tillbaka i väskan. Den stänger inte av sig själv! Använd alltid bra 
batterier. T.ex. Duracell och Energinizer. Om utrustningen inte skall 
användas på ett tag; Plocka då ur batterierna. 

3. Anslut hörlurar 
Ljudutgångar som kan anslutas till AQUASCOPE 550 förstärkarenhet 
kan nås på två olika sätt. Antingen via den 5-poliga (Binder) anslutningen 
högst upp mot displayfönstret eller via det 3,5 mm stereouttaget.  
Den ena knappen på ovansidan kan användas för att justera ljudvolymen 
till önskvärd nivå. Hörlurarna har inte denna funktion. 
 

   
 

Fig. 3 5 polig (Binder) anslutning     Fig. 4 Utrustning I väska  

OBS! Se upp så att inte hörlurens anslutningskabel kläms sönder när 
väskan stängs. 

Fig. 1 Batterier     Fig. 2 Batteriets lock 
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4. Användning av handsensor 
 
Skruva ihop önskat antal stänger. Normalt räcker det med en 
förlängningsdel. Skruva därefter fast stången i handsensor. Ju längre 
stång desto mer bakgrundsljud genereras. Det gäller speciellt blåsiga 
dagar. Det är möjligt att trä på rörisolering för att minska bakgrundsljudet. 
Anslut till förstärkarenhet med hjälp av den 5-poliga kontakten i det lägre 
uttaget.  
Handsensor kan användas direkt mot rör och ventiler. Vid direkt 
avlyssning på detta sätt rekommenderas att filtret stängs av  (se kap 10). 
.  
 

      
  
 
   
 
 

 
 

  

Fig.5 Handsensorns delar  

 

Fig.7 Handsensor ansluten via 
det lägre uttaget  

Fig.6 Handsensor  med två 
stänger monterade   
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4.1 Tekniken för att använda handsensor med stänger 
 
Följande foton visar hur man använder handsensor tillsammans med 
AQUASCOPE 550: 
 

    
 

 
  
 
 

  
  
 
 
 
 

VARNING! När man lyssnar genom att sticka en stång genom 
marken ner mot röret, rekommenderas användandet av ett godkänt 
verktyg för hålgörning. Det förhindrar att skador sker på elektronik 
och att aluminiumstängerna går sönder.  

  

Fig.8 Lyssna direct på 
vattenmätare   

Fig.9 Lyssna direkt  på 
ventil  eller brandpost    

Fig.10 Lyssna direkt på rör geno matt  
sticka stången genom marken   

Fig.11 Lyssna direkt på rör med  
magnet .    
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4.2 Tekniken för att använda handsensor tillsammans med trefot. 
 
Trefoten är speciellt lämplig för att finna läckor i betongplattor, -väggar 
eller vid högt grundvatten.  
Sensorn har lägre känslighet än elefantfoten, vilket faktiskt gör det 
enklare att finna läcka, då för hög förstärkning stör användaren. 
Anslutningssladden kan användas för att lyfta och förflytta handsensorn.  

     
 
  

 
Nedanstående fotografier  
The following photos show example methods of using the AQUASCOPE 
550 hand probe with Tripod: 
 

   
    

 
 

 
 

 
 

Fig. 15 har en handsensor med tryckknapp. Det är ett alternativt sätt att 
aktivera mikrofonen. Dvs en alternative metod till att trycka på under 
knappen på AQUASCOPE 550 förstärkaren. Praktiskt när man skall 
lyssna med stång på ventiler, brandposter, vattenmätare, då man mäta 
med enbart en hand.   

Fig.14 Använda trefoten 
tillsamman med handsensor som 
hänger i anslutningssladd   
 

Fig.15 Lyssna på en läcka 
genom betong   

Fig.12 Trefot med magnet  Fig.13 Magnet  
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4.3 Hur man finner läckor med hjälp av  AQUASCOPE 550 
handsensor med stång.  

 
En elektronisk handsensor med stång används vanligtvis för att göra en 
sökning efter läcka genom att lyssna på alla ventiler, brandposter och 
servisventiler längs sträckan. Man lyssnar 10-30 sekunder varje gång.  
Det tar längre tid att lokalisera läckljud om det finns hög bakgrundsljud 
som stör. Det är alltid fördelaktigt att göra det på natten när 
bakgrundljudet är lägre och vattentrycket högre. Det är viktigt att hålla 
stången stilla och trycka stången mot mätföremålet. Försäkra dig om att 
grässtrån eller kablar inte ligger emot stången. 
 
Handsensorn kan användas för att lokalisera läckan. Om läckan ligger 
under en mjuk yta kan stången stickas ner till ledning för att lokalisera 
läckan. Hålet för stången bör göras med lämpligt verktyg och därefter 
sticks stången ner.  
Var extra noggrann med att försäkra dig om att inte andra ledningar, som 
stör mätningen, ligger där du gör hålet.   
 

1. Lyssna på alla anslutningar I det aktuella området och notera ljudnivåer, 
frekvenser och andra karakteristiska kommentarer om ljudbild. Det är 
normalt att lyssna 10 till 30 sekunder , och vänta tills bakgrundljudet når 
en lägsta nivå. Om det finns ljud från korsande lednngar, pumpar, 
vägmaskiner eller passerande trafik, så bör man försöka återkomma när 
förutsättningarna är bättre.  
  

2. Skriv ner värdet på uppmätt lägsta ljud på en karta.  
 

3. Analysera kartan med de nedskrivna värdena på lägsta ljud . 
 

4. Använd en rördetektor för att spåra eventuella andra ledningar i aktuellt 
område eller samma ledningsgrav, som den troligen läckande ledningen. . 

 
5. Om det inte föreligger risk för andra ledningar, kan man göra hål var 

tredje meter med hjälp av en håltagare och sticka ner mätstickan så djupt 
som det är möjligt. 

 
6. Fortsätt längs ledningen på aktuell sträcka tills läckan hittas. Hål görs 

med 1 m mellanrum när läckan hittats på ett 6 m långt intervall.  
 

7. Notera vilket hål, som ger högst uppmätt min-ljud.  
 

8. Gör sedan en stjärna med radie 30 cm utifrån vald mittpunkt. Alla 
mätningar bör få ett lägre värde. Om någon annan punkt har högre ljud, 
så kan det vara positionen för läckan. Upprepa då med ytterligare en 
stjärna för att bekräfta plats med starkast min-ljud. 
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4.4 Hur man finner läckor med AQUASCOPE 550 Trefot 
 
Trefoten sätts fast på handsensorn med hjälp av magneten, som är 
inskruvad där stängerna fästes i handsensorn.  
Trefoten används för att finna läckor i betongplattor, ytligt liggande 
ledningar och i väggar. Det är av avgörande betydelse att trefoten ligger 
still emot ytan när mätning görs.  
 

1. Lokalisera området med hjälp av korrelator, logger eller handsensor med 
stång. 
 

2. Markera helst ledningens dragning med hjälp av gjord ritning eller 
ledningssensor. . 

 
3. Följ ledningens väg med 1 m mellanrum. Varje provtagning bör vara 

tillräckligt lång för att kunna fånga en min-nivå på bakgrundljudet. 
Normalt brukar 20-30 sekunder vara tillräckligt.  
 

4. När högsta min-ljudet har hittats, så är det viktigt att använda sin 
erfarenhet för att bekräfta att det är ett läckljud. 
 

5. Gör sedan en stjärna med radie 30 cm utifrån vald mittpunkt. Alla 
mätningar bör få ett lägre värde. Om någon annan punkt har högre ljud, 
så kan det vara positionen för läckan. Upprepa då med ytterligare en 
stjärna för att bekräfta plats med starkast min-ljud 
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5. Marklyssnaren/Geophone 
 
Montera ihop marklyssnaren genom att skruva fast T-handtaget medsols 
i  elefantfoten. Det skall inte synas några gängor när den är fullt 
nerskruvad. Stick in den 4-poliga kontakten i handtaget och skruva fast 
den i läge.  
För marklyssnare med kabel mellan elefantfot och handtag är det extra 
noga att anslutningar är väl åtdragna.  
. 

 

 
  

Fig.16 T-handtag för marklyssnare 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 Fig.14 listening to a 
leaking pipe through the 
wall   

Fig.18 Stick in och fäst den 4-poliga 
kontakten i handtaget .  

Fig.17 Skruva i handtaget i  
elefantfoten .  
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5.2 Tekniker för att använda marklyssnare 
 
Använd marklyssnare för att mäta ljudet på packad jord, betong eller 
asfaltsytor. När man lyssnar på gräsytor kan man använda en 
plywoodplatta för att minska störning av gräsljud. Alternativt kan ett stort 
”häftstift” i stål stickas ned i marken. Blåser det inte kan handsensor med 
stång användas (se ovan).  
 

      
 
 
 
 
 

     
 
 
 
  

Fig.22 Mätning på asfalt  

Fig.20 Mätning med hjälp 
av plywoodplatta på gräs  

Fig.21 Mätning på stenlagt 
område 

Fig.19 Mätning på 
betongyta 
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Fig 23 nedan, visar hur man I små steg på 30 cm kan mäta längs en 
ledning. Använd minnesfunktionen (se kap 10.3) för att analysera 
resultatet. Återvänd till punkten med högst ljud och bekräfta läckan med 
avlyssning.  

 

 
 

Fig.23 Metod för att f inna läcka  

 

 OBS! I lerjord erhålls ofta två höga värden med lägre värden 
mellan dessa högre värden. Det beror på att vattnet bildat en 
hålighet och ljudet genereras av att vattnet slår mot hålighetens 
väggar. 

5.3 Hur man finner läckor med AQUASCOPE 550 Marklyssnare 
 
Marklyssnaren är till för att kunna peka ut läckor i mark täckt av hård yta.  
Den är känsligare än Trefoten, vilket är en fördel när det gäller djupt 
belägna läckor, men en svaghet när det gäller starkt ljudande läckor. t.ex. 
i betongplattor. Den skall alltid stå stilla  när den mäter.  
 

1. Lokalisera läckans läge med logger, korrelator eller handsonsor med 
stång på ventiler/brandposter.  
 

2. Det är alltid fördel i att ha sträckningen utmärkt med hjälp av 
ledningssökare. 

 
3. Gå längs aktuell ledningssträckning och mät med 1 meters mellanrum. 

Varje mätperiod bör vara 20-30 sekunder för att det skall finnas möjlighet 
att få med lägsta bakgrundljudet. 

 
4. När platsen med högst ljudnivå har hittats , så skall man använd befintlig 

erfarenhet och lyssna på läckljudet, för att bekräfta att det är läckljud.  
 

Högst  
värde Gå 

stegvis 

Läcka 
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6. Gör sedan en stjärna med radie 30 cm utifrån vald mittpunkt. Alla 
mätningar bör få ett lägre värde. Om någon annan punkt har högre ljud, 
så kan det vara positionen för läckan. Upprepa då med ytterligare en 
stjärna för att bekräfta plats med starkast min-ljud 

 

6. Bära utrustningen 
 

 
 

Fig.24 Förstärkare med bärrem runt halsen  

 
Häng på AQUASCOPE 550 förstärkarenhet  runt nacken . Anpassa 
längden på  bärremmen så förstärkaren hänger på rätt höjd.  
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7.  Funktoner på  AQUASCOPE 550 Förstärkare 

7.1 Display/fönster 

 
Fig.25 AQUASCOPE 550 Knappar, fönster och inkoppling 

Det stora fönstret visar följande information:  
 
 2. Högst upp till vänster visas ljudnivån som staple. Ljudnivån 
ökar/minskar när undre knappen vrids.  

 
  3. Brusnivån är den aktuella i realtid.  
 

4. Allra längst upp star vilket filter som valts. Kan sättas på F1, F2, F3 
och Man. 

 
5. Uppe till höger visas batterinivån. Nya batterir skall visa 3 Volt och när 
spänningen går under 1,7 Volt är det dags att byta dem. 
 

      8. Nere till vänster i fönstret visas frekvensspektrumet. 
  

9. Nere i mitten visas pågående mätnings lägsta noterade ljudnivå.  
Värdet kan variera från 00 till 99. Fr.o.m. det att lyssnaknappen trycks 
ned (7) så samlar AQUASCOPE 550 automatiskt in ljudbilder utan att 
filtrering sker. Indikerar vartefter det lägsta uppfattade bakgrundsljudet, 
som inte störts av tillfälliga ljud. När Lyssnaknappen (7) åter trycks ned 
sparas värdet i minnet.  
 
10. Sparade Min-ljudvärden – de senaste 8 avläsningarna sparas.  

1. Av/På 
Kontrast, belysning 
Filter F1,F2,F3, Eget 

2. 
Ljud- 
volym 

11.  
Inkoppling 

hörlur 

10.  
Sparade min-ljud 

max 8 st 

9.  
Aktuellt 
min-ljud 

8.Frekvens-
spektra  
i realtid 

7. Tryck och vridknapp 
Justera volym, kontrast 

Aktivera filter och 
frekvensmultiplikation 

6.  
Koppling  
till sensor 

5.  
Batteri 

nivå 

4.  
Aktivt 
filter 

3.  
Brus- 
nivå 
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7.2 Knapparnas funktion 
 

 
 

Kontrast: Vrid den övre knappen ett snäpp. Skruva därefter på den 
under knappen. Mörkare medsols och ljusare motsols. 
 

      
 
Bakgrundsljus: Med övre knappen vriden ett snäpp trycks den under 
knappen ned. Det aktiverar bakgrundsljuset. Ett andra tyck slacker 
bakgrundsljuset. 
 

      
   
Fig.28 F1 fi l ter valt                 Fig.29 Filter 1 0-5000Hz 

 
Efter två snäpp har man valt  filter F1 och aktiverat filtret 0 till 5000Hz. 
Det tilllåter hela frekvensområdet att avlyssnas. Vrid den under 
knappen, så att ljudet hörs I hörlur. Omkring halvvägs på ljudskalan 
brukar behövas 

Fig.26 Skruvfunktion ger  högre 
kontrast  

Fig.27 Rotary Switches operation 
- Backlight  
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Fig.30 F2 fi l ter                            Fig.31 Filter 2 100-5000Hz 

 
 

Efter tre snäpp, så väljs filter F2 100 till 5000Hz, vilket skärmar av alla 
låga frekvenser under 100Hz. Ett val som passar för metalledningar.  
Ljudet hörs I hörlurar när den under knappen aktiverar lyssning.  
 

  
 
Fig.32 F3 fi l ter                      Fig.33 Filter 3 0-400Hz 

 
 
Väljs F3 så aktiveras lågfrekvensfiltret 0Hz till 400Hz. 
Rekommenderas för ledningar som inte är av metal och om detb är 
mycket bakgrundljud. 
 

        
 
Fig.34 Manuellt f i l ter         Fig.35 Manuellt f i l ter inställ t på 

     .60-360Hz 

 
 
Väljs Manuellt filter I det sista läget med övre knappen kan en 
manuell inställning av filtret göras.  
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Vrid övre knappen till läget Man för Manuellt filter. Dubbeltryck på 
den under knappen och hall den nedtryckt samtidigt som du för 
den mörka markören mellan “Min-gräns” till “Max-gräns” till ”Mode” 
till ”Högtalare” tillbaka till ”Min-gräns ” osv. När du vill ändra en 
parameter, så låter man markören stanna några sekunder på 
parametern tills den börjar blinka. Släpp då upp knappen och vrid 
den till önskad inställning. Vänta tills blinkningen upphörm 
(ungefär 10 blinkningar). Då är värdet satt. Upprepa proceduren 
för att ändra övriga parametrar.  

 
 

 
 
 

 
 
 

7.3 Lagra resultat av gjorda min-mätningar. 
 

 
 

Fig38. Uppmätta l judnivåer 

Fig.36 Roterande knapp 
ändrar 
lågfrekvensinställningen  

Fig.37 Roterande knapp 
ändrar 
högfrekvensinställningen  
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Signalstapel med mätt ljudnivå fryses med ett första tryck på undre 
knappen. Med ett andra snabbt tryck lagras det undan . Tidigare gjorda 
mätningar flyttas samtidigt ett steg åt höger.  Upp till 8 av de senaste 
mätningarna kan lagras. 
Rensa minnet genom att trycka ned undre knappen i 3 sekunder.  
 

7.4 Hur man använder mätningsläge (Modus) 
 

 
 

Fig.38 AQUASCOPE 550 Modus 

 
AQUASCOPE 550 har en specialfunktion för att omvandla låga , djupa 
frekvenser, som inte kan höras till hörbara frekvenser.  
Denna funktion kallas ändring av mätningsläge (Modus) och kan 
ändras när förstärkaren sätts i Manuellt läge.  
Tryck ner den undre knappen två gånger och håll den nedtryckt samt 
rör markören på skärmen med knappen.  
När markören stannar på Modus, avvakta 3 sekunder. Då börjar 
markören blinka. Vrid då knappen, så att Mätningsläget (Modus) 
kommer i önskat läge. Avvakta sedan 2 sekunder, så slutar markören 
blinka. Modus innehåller 4 funktionsval (normal och Skala 1 till 4) 
Normal är detsamma som F1 till F3, men användare kan justera övre 
och undre gränser.  .  

 
När kan frekvensmultiplikation användas?  

  
Det används vid läckor med lågt vattentryck, PVC eller 
överföringsledningar med stor diameter. Läckor, då frekvenserna är så 
låga att man riskerar att inte höra dem. Med hjälp av olika Skalor 
(Scale 1-4) kan de höras med AQUASCAN 550. I fält rekommenderas 
att Scale 1 används för att finna läckor.  
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8. Teknisk specifikation 
 
 Specification 

 
1 

 

Förstärkarenheten är tillverkad i ABS –plast som är tåligt 
mot UV exponering. 

 
2 

 

Batteridriften utgörs av  2 stycken LR14 eller C Cell alkalin-
batterier.  

3 
Förstärkaren arbetar med området 6- 5000Hz. 
 

4 
 

Enhetenn arbetar med en förstärkning på >100dB 
 

5 
 

Handsensorns känslighet är större än 15 V/g. 
 

6 
 

Marklyssnarens känslighet är större än 20 V/g 
 

7 
 

 

AQUASCOPE 550 har ett fönster som visar 
batterispänning, ljudnivå, ljudvolym och frekvensspektrum.   
 

8 
 

Manuellt filter kan ställas in med min- och max-gräns over 
hela frekvensområdet 10-5000 Hz I steg om 40Hz. 

9 
 

 Aktivering av filter sker snabbt genom att vrida övre knappen. 
 

10 
 

Förstärkaren har tre förinställda och ett manuellt inställtbart 
filter 
 

11 
 

 

Marklyssnaren har en kabelanslutning, som är gjord för att 
inte komma lägre än 40 cm från mark för att inte komma 
ivägen vid mätning.  
 

12 
 
 
 

 

Marklyssnarens kabeldragning ligger inne I T-handtaget 
för att minimera externa störningar.  
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9. Felsökning 
 
Fel Orsak Förslag på lösning 

Inget ljud Anslutning till hörlur dålig 
Trasiga hörlurar 

Kolla anslutningar 
Byt hörlurar 

Fönster dött Dåliga batterier 
Fel kontrast 

Sätt I nya batterier 
Justera kontrastnivån 

Fönster blinkar Fjäder mot batteri dålig Retur till Gutermann 
för att byta fjäder 

   

Fönster visar galet Kretskort Retur till Gutermann 

Ljud hörs bara I 
ena luren 

Hörluren Ersätt hörluren 

Kan inte ansluta 
kabel till sensor 

Skadad anslutning Retur till Gutermann 

Fönsterbild blir 
inverterad vita 
bokstäver på svart 

Kan ske på äldre 
vänsterhandsmodeller 

Retur till Gutermann 

   

 
 
  
 


