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LOKAL 400 -  Multifunktionell Korrelator
LOKAL 400 Egenskaper och fördelar LOKAL 400

Tekniska data

Ingående delar och tillbehör

Denna multifunktionella läcksökningsutrustning används för 
att lokalisera läckor på renvattenledningar snabbt och enkelt.

•  Enkelt handhavande möjliggör att även okvalificerade 
operatörer framgångsrikt lokaliserar läckage.

•  Som extra tillbehör kan även markmikrofon och lyssnarstav 
användas till mottagaren / korrelatorn.

•  Korrelator och sändare är inbyggda i skal av aluminium.

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

•  Pekskärm med dagsljusförstärkd färgskärm med LED-
belysning pedagogiskt uppbyggda på svenska.

•  Extremt snabb datalagring tack vare 6-kärnprocessor

•  Portabel med måtten 290 x 152 x 55 mm och vikten 2,5 kg. 

•  Lagringsmöjligheter upp till 500 mätningar, vilket möjliggör 
återkontrollen efter mätningarna och utskrift till skrivare.
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Mottagare / korrelator
Transmission: Trådlös
Filterband:  1 - 4 800 Hz
Fördröjning: Max 2 000 ms
Dispaly: Pekskärm med färgskärm med LED-belysning
Filter: 250 hög och 250 låg
Minne: 500 st mätningar
Kapsling: IP65
Strömkälla: NiMH-batteri. Cirka 8 timmar drifttid
Laddning: 220 V / 12 V cigg. Laddtid c:a 3 timmar
Dimensioner: 290 x 152 x 55 mm
Vikt: 2,5 Kg

Sändare / transmitter
Frekvens: 433 MHz
Ut signal: 0,5 W (500 mW)
Kappsling: IP65
Strömkälla: NiMH-batteri. Cirka 8 timmar drifttid
Laddning: 220 V / 12 V cigg. Laddtid c:a 3 timmar
Dimensioner: 225 mm x 165 mm x 100 mm
Vikt: 2,5 Kg

Sensor / mikrofon
Typ: Piezoelektrisk sensor
Känslighet: > 1000 PC / g
Kappsling: IP68

Övrig teknisk information ring 08-608 24 20.

LOKAL 400 består i standardutförande av Korrelator, 2 st sän-
dare (röd & blå), 2 st sensorer, hörlur, datakabel, ABS-väska.

Extra tillbehör: Markmikrofon, Lyssnarstav samt Hydrofoner.

Mottagaren till LOKAL 400 kan med extra tillbehören Mark-
mikrofon användas till marklyssning samt med lyssnarstav 
användas för spindellyssning (se sidan 2 för mer information).
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Olika mätningar på samma läcka Flera olika tillbehör och funktioner

Utför 3 korrelationer samtidigt genom att använda tre sändare 
i samma mätning.

Fördelen är att du slipper byta mätpukter / ”grepp” utan kan 
välja vilka sträckor / delsträckor som skall mätas / korreleras 
direkt på displayen.

LOKAL 400 kan med extra tillbehör och funktioner användas 
som marklyssnare, ventillyssnare med både lyssnarstav och 
magnetsensor/mikrofon.


