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EASYSCAN 
- den smarta läckfinnaren 

 

 
 

 

 

Den första läcksökaren, som är både korrelator och 
marklyssnare, samt har möjligheten att fungera som 
stavlyssnare. Allt i samma produkt. 
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Så enkelt - alla kan identifiera 

läckor 
Mycket läcksökning till ett mycket lågt 

pris – lätt att använda. 

• Enkel och man gör intuitivt rätt 

• Appen guidar användaren igenom 

hur man skall göra ”steg-för-steg” 

• Snygg och kompakt konstruktion 

• Premium Cloud-möjligt att lagra alla 

sökningar till en liten kostnad.  

En 3-i-1 läcksökare 
EASYSCAN är en mångsidig läcksökare, som kan användas som dels  

- som korrelator, vilken ger en anvisning om trolig plats. och dels  

- som akustisk markmikrofon eller lyssnarstav för att kunna bekräfta 

var läckan är.  

Med bara några snabba handgrepp förvandlar du din EASYSCAN från 

korrelator till lyssningsfunktion eller tillbaka till korrelator. 

Alla funktioner sköts med fingertopparna på din Android-

telefon/surfplatta i vilken du har laddat ner Easyscan App från 

Googles Play Butik. Den är så lätt att sköta a tt även nybörjare får 

bra resultat.  

Kompakt, snabb och bekväm 
Allt du behöver för din läcksökning är inlagt i en stryktålig 

väska. Enheten är ergonomisk att använda, och 

installationen sker snabbt och enkelt då alla komponenter 

ansluts trådlöst. 

Det gör att EASYSCAN upplevs som mycket effektiv, 

bekväm och ett rent nöje att få arbeta med. 
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Premium-medlemskap 
Genom att ansluta sig till ett Premium 

medlemskap och ladda upp och lagra 

alla dina 

data och mätningar i molnet, så 

kommer du som användare att kunna 

hämta ner dem senare.  

Så länge du är Premium-medlem ligger 

all data kvar och du kan se resultaten 

av alla gjorda mätningar  

- plats på Google Maps-karta 

- mätvärden 

- ljudupptagning kan lyssnas av 

 

Nätverktyget på molnet 
Individuella användare: Alla dina framgångsrika korrelationer, inklusive deras ljud och alla andra 
lyssningshändelser, men även mätningar som inte skapade en korrelation kan laddas upp till ditt 
personliga molnkonto. De kommer att lagras på ditt konto så länge du är Premium medlem och kan 
nås och visas på ett Google Maps-gränssnitt för din bekvämlighet och från ditt skrivbord. 
Företagare: Om ni äger och använder mer än en EASYSCAN-enhet eller har entreprenörer som 
använder er utrustning kan ni ladda upp data från flera EASYSCAN-enheter till samma geografiska 
karta. På så sätt kan ni få full insyn i verksamheten och resultaten från era olika läcksökningsgrupper 
och jämföra och enkelt sammanställa resultatet av hela verksamheten. 
  
Premium-tjänsten ger en bekväm bild av nätverket med en snabb blick och hjälper dig att hitta ”svaga 
punkter” i ledningsnätet. Alla historiska mätningar samlas och kan visas på samma karta eller döljas 
om de är äldre än ett visst datum. Ljudinspelningar kan spelas upp och korrelationer göras om med 
nya ledningsdata. Vidare hjälper en bekväm utskriftsrapportfunktion till att skapa statistik över dina 
läcksökningsaktiviteter och förekomsten av läckage. Slutligen hjälper ett lättanvänt 
händelsehanteringsverktyg till att skapa ”händelse/undersökning” dvs schemalägga 
reparationsarbeten, samt stänga ”händelse” när läckan har lagats eller identifierats som icke läckage. 
 

Innehåll i leverans 
2 st Givare/sensorer som används för korrelering eller lyssning 

       Givarna har magnet för att fästa på ventilspindlar 

1 st Delbar avlyssningsstav, som kan skruvas i givarna 

1 st CommLink med radiokontakt med givarna och Bluetooth till telefon/surfplatta 

1 st Fotplatta för marklyssning 

2 st Snabbkopplingsnypor för att sätta på givarna och lätt kunna hantera dem 

1 st Robust väska 

1 st Easyscan app- på svenska, som laddas ner från Google Play Butik 

1 st Bruksanvisning på svenska 

2 års garanti 

Option  

1 par hörlurar 
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