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Funktion

Förstärkare
Förstärkning: 62,0 dB +/- 3 dB
Filter: Låg nivå   Hög nivå
  100 Hz~  600 Hz~
  200 Hz~  800 Hz~
  400 Hz~  1 200 Hz~
Temperaturomr.: -5°C - +55°C
Strömförbrukning: 70 mA eller mindre när bakgrunds- 

 belysningen är på. 35 mA eller mindre  
 när bakgrundsbelysningen ej är på.

Batterier:  DC 9 V (LR6 1,5 V x 6)
Dimensioner : 170 mm x 70 mm x 103 mm
Vikt: 800 gram.

Markmikrofon
Känslighet: 0,7 V/g eller mer (vid 400 Hz)
Vikt: 500 gram

Hörlurar
Impedans: 8 ohm 
Vikt: 420 gram

Övrig teknisk information ring 08-608 24 20.

HG-10AII är en modern och effektiv marklyssnare för mark-
lyssning av vattenläckor i mark

•  9 olika filterkombinationer som tar bort ovidkommande 
och störande ljud, detta gör marklyssningen mer effektiv

•  Ergonomiskt uppbyggda knappar på panelen. Den stora och 
känsliga mätarnålen tillåter operatören att se exakt var det 
maximala läckljudet finns

•  Drivs med 6 st 1,5 V batterier och väger endast 800 gram

•  Lätt (500 gram) och högkänslig markmikrofon som manöv-
reras genom en knapp i handtaget samt har en patenterad 
kula på kabeln som reducerar ljud från t.ex vind

•  HG-10AII består i standardutförande av: Förstärkardel, 
markmikrofon, hörlur, 3-delad jordstav, 

 aluminiumväska och svensk manual 

•  Som extra tillbehör finns lyssnarstav  för spindellyssning

Marklyssning går ut på att lyssna sig fram till läckans exakta 
läge genom att flytta markmikrofonen på marken ovan den 
läckande ledningen. 
Normalt är ljudet från läckan 
starkast rakt ovanför läckan 
som anges i bilden nedan.

Filterfunktioner

Filterkombinationer

Rör
Huvudledning Järn

Huvudledning Plast

Servisledning Plast

Servisledning Järn

Övriga utrustningar från FUJI Tecom Inc.

• LC-2500 Korrelator
• FSB-8D Digital lyssnarstav
• DNR-18 Marklyssnare
• PL-2000 Rör- & kabelsökare
• F-90M Metallsökare
• FJN-501 Portabel Tryckskrivare
• NPL-100 Ledningssökare för icke-metalliska rör
• LNL-1 Läckloggar


