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AQUASCOPE 2 

 

 
 

Den akustiska mikrofonen 
som en va-tekniker bör ha 
i handskfacket: lätt, 
kompakt och med en ren 
och tydlig ljudförstärkning 
 

Rent och skarp ljudkvalitet för en 
liten budget  
 
AQUASCOPE 2 har trots sitt attraktiva låga 
pris inte minskat på funktionalitet, kvalitet 
eller det brusafria ljudet. 
Det är en enkel prisvärd akustisk lyssnings-
enhet med 60 dB förstärkning och 
exceptionellt bra ljudkvalitet. 

http://www.vaprojekt.se/
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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 en - 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 
ledningen. 

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  

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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