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AQUASCOPE 2 

 
  

 
Den akustiska mikrofonen som en 
läcksökande tekniker bör ha i handskfacket: 
lätt, kompakt och med en ren och tydlig 
ljudförstärkning. 
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  FUNKTIONER 

 
Rent och skarp ljudkvalitet  
för en liten budget  
AQUASCOPE 2 har trots sitt attraktiva låga 
pris, så har inte minskat på funktionalitet, 
kvalitet eller brusfritt ljud. 
Om målet är att finna en enkel prisvärd 
akustisk lyssningsenhet med exceptionell 
ljudkvalitet, då är AQ2 ditt val. 
 
 

Val av tillbehör 
för att passa dina behov 
AQUASCOPE 2 innehåller en magnetisk  
akustisk accelerometer-sensor, och det finns  
möjlighet att komplettera med andra 
Aquascope sensorer efter behov.: båda 
markmikrofoner (vanlig eller fickstorlek) och 
en handsensor 
 

 

 

 
Bältesklämma och ett-tryck-funktion 
medför enkelt handhavande 
AQUASCOPE 2-förstärkaren är lätt, 
kompakt och IP54 klassad. Den kan också 
fästas vid ditt bälte. Därför är det möjligt att 
styra enheten med en hand och använd 
den andra handen att placera den 
lyssnande sensorn på ventil/rör eller för att 
stegvis lyfta/flytta den sensor/ mikrofonen 
när man söker en läcka på vägen  
längs ledning 
 
 
 

 
 
Högsta oberoende och lätt att ha med 
AQUASCOPE 2 kan vara din dagliga 
akustiska  
läcklokaliserare, som är undanstoppad bak i  
din van eller i handskfacket. Den enda 
strömkälla som behövs är fyra vanliga 
alkaliska AA-batterier, som lätt kan bytas ut 
när det behövs.  
På så sätt säkerställer du att du alltid har  
tillgängligt  en fungerande utrustning för  
läcksökning. 
 
 
 

   

   Marklyssnare fickformat  
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I leverans ingår 
1 x förstärkare med midjeband 
1 x akustisk mikrofon för användning  
      med stavar eller magnet  
1 x kabel (förstärkare till mikrofon) 
1 x förlängningsstav och 1 spetsig stav 
1 x hörlurar 
1 x bruksanvisning på svenska  
1 x väska 
2 års garanti 

 
Tillbehör option: 
1 x marklyssnare (vindokänslig elefantfot) 
1 x marklyssnare fickformat 
1 x handsensor 
1 x trefot 
 

 

Teknisk specifikation 
 
Batterier:                  4 st 1,5 VDC AA-
batterier 
Batteritid:                 c:a 280 tim aktiv tid 
Temperatur:             - 30°C till +70°C 
Storlek:                     Förstärkare 10x4x17 
cm 
                                    Sensor Ø 3,7 x 8,4 
cm 
Vikt:                           Förstärkare 187 g 
                                    Sensor        435 g 
IP-klassning:           Förstärkare IP54 
                                    Sensor IP68 
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Produktsortiment 

 

 

Aquascope 3   Lättanvänd mark/stav/trefotslyssning för 

att finna läckor mha en knapp. Filtrerar bort alla tillfälliga 

ljud vilket ger objektiva dB-värden även på dagen 

 

Aquascope 550 Samma som Aquascope 3 men med 

inriktning på förbättrad läcksökning på plast/grova 

ledningar. Visar frekvensspektra, dB mätning i fyra olika 

frekvensband, varav ett manuellt 

inställbartfrekvenshöjning av låga toner (<30Hz gör dem 

hörbara)  

Aquascan 620L  En kompakt, lättanvänd korrelator med 

obegränsad korrelationstid, filter som tar bort el-

frekvensstörningar, Autofilter, som gör sökarbetet. Inga 

kablar som skall kopplas. Kan använda hydrofoner (option) 
 

Aquascan TM2   Korrelatorn, som är utvecklad från 

Aquascan 3 för att kunna finna läckor på plast och 

huvudledningar med grova dimensioner. Bäst-i-test. 

Utökad känslighet på mycket låga frekvenser, Möjlighet att 

ta bort kända störningar, förstärkningsfilter på trolig plats.  

Kan använda hydrofoner  (option)   

Multiscan En flerpunktskorrelator, för att snabbare kunna 

finna läckor. Mäter både ljudnivå och gör korrelationer. 

Fungerar med Zonescan.net uppladdning för lagring 

/avlyssning av gjorda mätningar.  
  

Easyscan En mycket prisvärd kombinerad marklyssnare, 

stavlyssnare, korrelator (off-line), med hjälp av 

Smartphone/surfplatta både ger möjlighet att finna och 

verifiera en läckas plats med samma utrustning. Stöd för 

hantering med steg-för-steg guidning i app.  

Fungerar med Zonescan.net uppladdning för lagring 

/avlyssning av gjorda mätningar.  
 

 

 

Zonescan 820   
Grunden för 2000-talet läcksökning. Den enda orrelerande 

loggern, som ger ökad känslighet pga sin dubbla funktion 

korrelations- och ljudnivåmätning. Kan programmeras för 

snabb dag eller nattinspelning.  Fungerar med onescan.net 

uppladdning för lagring /avlyssning av gjorda mätningar.  
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