
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

AQUAPHON® A 50 
 

 

PROFESYONEL ELEKTRO - AKUSTİK 
SU KAÇAK TESPİT SİSTEMİ.  
KOMPAKT – EL TİPİ – VERİMLİ 



 

AQUAPHON®  A 50 

Kompakt – El Tipi – Verimli 
 

 AQUAPHON® sistemi profesyonel elektro-akustik su kaçak tespiti sağlamaktadır.A 50 alıcısı ve çeşitli mikrofonlarıyla 

kaçakların yerini noktasal olarak tespit yapabilir. Mikrofon ve kulaklık cihaza takıldığında  kullanım öncesi hazır hale gelir. 

Ekran, güvenilir farklılaşmış değerlendirmeler sağlamak için sesleri görselleştirerek kullanıcıya yardımcı olur. Full şarj 

edilmiş şekilde A 50 alıcısı 1hafta kadar kullanılabilir. Alıcı Hafif, el tipi, küçük   kompakt yapısı sayesinde kolayca 

taşınabilir.  A 50 ile SDR radyo modülü (Sewerin Dijital Radyo) ve F8 kablosuz kulaklıklar bağlanarak kullanılır, ses kalitesini 

etkileyebilecek ya da  operatörün hareketini kısıtlayacak  fazladan bir kablo kullanımı olmaz. Ayarlanabilir filtreler sayesinde, 

frekans aralıkları ayrı ayrı işitme ayarlanabilir ve parazit gürültü etkisi minimize edilebilinir. AQUAPHON® sistemi A 50 alıcı 

özellikleri sayesinde  başlangıç seviyesinde profesyonel elektro-akustik su kaçak tespiti sağlamaktadır. 

 

Kaçakların noktasal yerlerinin tespitinde etkili 
Süper ötesi mikrofon teknolojisi sayesinde UM 

mikrofonu ve TS 50 test rodu ile birlikte mükemmel ses 

kalitesi sağlar.  A 50 alıcısı kaçakların yerinin noktasak 

tespitinde  çeşitli yüzeylerde, mekan içi veya mekan dısı  

kullanımlar için uygundur.  Aktivasyon anahtarı 

rahatlıkla ölçümü başlatır ve bitirir. Destekleyen ekran 

hem sayısal hem de grafiksel olarak , mevcut ve önceki 

asgari düzeylerini belirtir . Pratik özelliği sayesinde: 

ekranın her zaman okunması kolaydır ve eğim açılı  

otomatik olarak 180°  taşıyıcının yönüne göre dönüş 

sağlamaktadır. Ses, filtre seviyeleri, işitme koruması 

sayesinde kişiye özel optimum koruma sağlar. 

 

Maximum taşıma kolaylığı ve 

uzun sure kullanılabilirlik 

Pratik boyutlar ve düşük ağırlık kompakt A50 alıcıyı günlük 

kullanım için mükemmel yapmaktadır.Alternatif olarak taşıma 

askısı, hafif alıcısı bel kısmına kolayla klipsle bağlanabilinir.Bu 

özellik daha özgürce, efforsuz tasıma ve rahatsız edici bir aparat 

bulundurmadan kullanıcıya kolaylık saglamaktadır.Güçlü 

bataryası sayesinde 1 haftaya kadar batarya şarj etmeden 

kullanım kolaylığı sağlamaktadır. 

 AQUAPHON®  A 50 AVANTAJLARI
 Özellikle  elektro-akustik su kaçak tespiti için etkili  

 Güçlü batarya teknolojisi sayesinde şarj etmeden uzun sure 

kullanım 

 Son derece kompakt, hafif, klipsli kemer ile bele 

bağlanabilir– efor sarfetmeden rahat ça taşınabilir , 

kulllanıcıya  maksimum özgürlük; her zaman kullanıma 

hazırdır. 

 Ayarlanabilir filtreler: frekans aralıkları  ayrı  ayrı  dışarıdan 

gelen  fgürültüyü  azaltmak  için ayarlanabilir. 

 Kullanıcının pozisyonuna bağlı olarak optimize edilmiş 

ekranı sayesinde eğimli açı olan durumlarda alıcı  ekranı 180° 

dönerek kullanıcıya kolaylık sağlamaktadır. 

 2 çesit ürün opsiyonu vardır : SDR radyo modüllü ve SDR 

radyo modülsüz 

 Eklenen destekleyici görselleştirme sayesinde kaçak sesleri  

daha güvenilir şekilde  ekranda görüntüleme imkanı.

 

 

Ürün ile birlikte verilecek aksesuarlar 
 SDR radio modüllü yada modülsüz A 50 alıcısı 

 K3 kulaklık veya F8 wireless özellikli kulaklık 

 Taşıma kayışı 

 AC/DC adaptör 

 Mikrofon aletleri ve aksesuarları 

 Sırt Çantası yada taşıma çantası 

 

Opsiyonel Aksesuarlar 
 Araba adaptörü 

 Kapsamlı mikrofon aksesuarları 

 


