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Funktion

Övriga utrustningar från FUJI Tecom Inc.

• LC-2500 Korrelator
• HG-10AII Marklyssnare
• DNR-18 Marklyssnare
• PL-2000 Rör- & kabelsökare
• F-90M Metallsökare
• FJN-501 Portabel Tryckskrivare
• NPL-100 Ledningssökare för icke-metalliska rör
• LNL-1 Läckloggar

Förstärkare
Display: LCD 2 siffror från 00-99
Frekvensband: 100 Hz ~ 2000 Hz (-3 dB)
Filter: Notch filter (150, 180 Hz)
Strömförbrukning: 22 mA (24 Ohm)
Batteri: 3 V (AA 1,5 V x 2)
  Livslängd 25 timmar eller mer.

Dimensioner/Vikt
Förstärkare: 60 x 84 x 207 mm / 250 gram
Stav: ø 8 x 330 mm x 3 st / 400 gram
Väska (hårdplast): 360 x 270 x 80 mm / 830 gram

•  FSB-8D består av: Förstärkardel, 3-delad stav, hörlur,  
 väska (hårdplast), batterier och svensk  
 manual.

Övrig teknisk information ring 08-608 24 20.

FSB-8D är en helt ny digital lyssnarstav och uppföljare av den 
populära FSB-7D. Den är 3 gånger känsligare och förstärker 
ljudet 2 gånger mer än FSB-7D.

•  Fastställer om läckage finns på vattenledningen genom att 
lyssna efter läckljud direkt på ledningen, ventiler, brandpos-
ter eller vid kontroll av stängda ventiler mm

•  Visar ljudnivån med en LCD display med siffror från 00 till 
99 och har justerbar ljudnivå för bästa hörbarhet.

•  Smidig att ha med sig i t.ex servisbil, jourbil eller vid om-
rådessökning. Väger endast 670 gram inklusive 3-delad 
lyssnarstav.

•  Kontrollera lagad läcka direkt på ledningen innan gropen 
fylls igen

•  Fastställa om det är en servis som läcker genom att lyssna 
på läckljud både före och efter stängning av ventil

Genom att jämföra ljudet från olika mätpunkter kan en grov 
uppskattning göras av läckans läge. 

I detta exempel är läckan närmare AV eftersom de digitala 
siffrorna visar ett högre värde än på BP och Servisen.

LS-10/15 Lyssnarstav

•  LS-10/15 för enkel spindellyssning, utan elektronik, för tuff 
miljö.

•  Sätt lyssnarstaven på 
 röret, ventilstången 
 mm och lägg örat till 
 och läckljudet hörs 
 enkelt och lätt.

• En komplett leverans omfattar:
 Lyssnarstav med 1000 mm eller 
 1500 mm stav.


