
LC-2500  består i standardutförande av Korrelator, 2 st sändare 
(röd & blå), 2 st sensorer, hörlur, datakabel, aluminiumväska 
och svensk manual.

Extra tillbehör: Kabeltrumma, hydrofoner 
och laddningsbara batterier med laddare.
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Funktion

Mottagare / korrelator
Transmission: Trådlös eller kabel
Filterband:  <80 Hz till 5.000 Hz
Fördröjning: 50, 100, 200, 400, 800 och 1 600 ms  

  eller automatisk inställning
Rörmaterial: 11 olika förprogrammerade material
Olika material: max 6 olika material per mätning
Minne: 100 st mätningar
White noice: Beräknar utbredningshastigheten i   

 materialet
Kapsling: IP52
Strömkälla: 6 V DC (LR20 1,5 V x 4). 8 tim drifttid
Dimensioner: 197 mm x 100 mm x 250 mm
Vikt: 3,1 Kg

Sändare / transmitter
Frekvensband: 20~5 000 Hz
Känslighet: -24 till -85 dBm
Impedans: 50 W
Ut signal: 0,5 W (500 mW)
Kappsling: IP52
Strömkälla: 9 V DC (LR20 1,5 V x 6). 8 tim drifttid
Dimensioner: 150 mm x 110 mm x 240 mm
Vikt: 2,85 Kg

Sensor / mikrofon
Typ: Piezoelektrisk sensor
Känslighet: 2,5 V/g (peak)
Impedans: 100 W
Stötsäker: 1 m (asfalt)
Kappsling: IP68 (kontakt kabel till sändare)
Dimensioner: ø30 mm x 130 mm (H)
Vikt: 420 gram

Övrig teknisk information ring 08-608 24 20.

Korrelator med avancerad "high-speed" digital processor, 
portabel, lätt, robust och med enkelt handhavande.

•  Försedd med funktioner som möjliggör snabb och exakt 
lokalisering av vattenläckor under de mest svåra förhål-
landen.

•  Mycket stöt och vibrationsbeständig.

•  Inbyggda filterfunktioner som eliminerar störljud och som 
framhäver läckljudet tydligare.

•  Tydlig och klar LCD-display med menyer som är pedagogiskt 
uppbyggda på svenska.

•  Portabel med måtten 197 x 100 x 250 mm och vikten 3,1 kg. 

•  Stor mängd av lagrad data för olika rörmaterial och dimen-
sioner möjliggör automatisk beräkning av ljudets utbred-
ningshastigheter. Även i ledningsnät med olika material.

•  Nyutvecklade, förbättrade sensorer. Mera stöttåliga och 
vattentäta samt anpassade till plastledningar.

•  Lagringsmöjligheter upp till 100 mätningar, vilket möjliggör 
återkontrollen efter mätningarna.

•  RS-232C-utgång. IBM-kompatibel. Möjliggör anpassning till 
dator för överföring av lagrad information samt ev. utskrift.

•  LC-2500 är typgodkänd av Post & Telestyrelsen. 
 Observera att detta är en nödvändighet för att överhuvudtaget få använda 

utrustningen med trådlös överföring av mätsignaler i Sverige.


