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Manual FUJI HG-10AII Marklyssnare

Batteribyte

Läckljudet

FUJI HG-10AII repareras eller byts ut utan kostnad - dvs. 
om handhavandet av HG-10AII skett enligt instruktionsbok 
- under garantitiden 12 månader från köp.

• Undvik att vatten, annan vätska eller metallfragment tränger  
 in HG-10AII’s förstärkare.
• Ta inte på eller påverka komponenterna i förstärkaren.
• Undvik starka slag mot markmikrofonen.
• Låt inte HG-10AII ligga i stark sol under längre tid.
• Lämna inte batterierna  i batteriboxen när HG-10AII inte  
 används under en längre tid.

• Förstärkardel: Förstärkning 62dB
  Frekvensområde  100Hz till 1200Hz
  Strömkälla 9V (6 x 1,5V)
  Vikt / Storlek 800gram / 
   170x70x130 mm
• Markmikrofon: Känslighet 0,7V/g vid 400Hz
  Vikt 500gram
• Hörlurar: Impedans 8 ohm
• Mjuk väska  Förstärkardel
• 3-delad jordstav
• Aluminiumväska
• Manual

EXTRA TILLBEHÖR
• Lyssnarstav för spindellyssning

Kontakt markmikrofon
Ljudnivåmetare

OBS! Utrustningen fungerar bara om 
hörlurskontakten sitter i förstärkaren.

Panelbelysning

Hörlursuttag Filterval
Batteritest

ON / OFF

Volymkontroll

Byt batterierna när visarnålen ligger utanför det röda området. 
(Tryck på BATT. knappen på panelen för kontroll).

Läckljudet från vattenledningar under marken består av 
fyra olika ljud, (1) Flödesljud (2) Anslagsljud  
(3) Friktionsljud och (4) Vibrations ljud. Dessa ljud mixas 
och blir läckljudet.

Läckljudet fortplantar sig till marken beroende på 
markfyllningen, rörmaterial, vattentryck och djupet 
till ledningen. Dessa fyra olika ljud och förhållanden 
producerar olika ljudkvalitéer och aldrig med exakt 
samma frekvens.

HG-10AII Marklyssnare har 9 olika filterkombinationer 
som underlättar att hitta läckans läge.

  Läckljudet karaktär beror på följande:

• Storleken på läckans hål
• Vattentryck
• Marken
• Rörmaterial
• Gatubeläggning
• Vattnets beståndsdelar
• Ljud från tappning
• Flödesljud från spill /dag
• Maskinljud
• Ljud från trafik
• Ljud från vind
 m.m.

Flöde
Anslag

Vibration
Friktion
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Läcksökning (1) Ljudnivå- & Volymknapp

Läcksökning (2)

• Koppla upp utrustningen genom att sätta i kontakten  
 för markmikrofonen och hörlurarna i respektive uttag.

• Kontrollera batterierna genom att trycka på BATT.

• Gå jämsmed ledningen och ställ ner markmikrofonen  
 med jämna mellanrum (c:a 0,5m) och lyssna efter  
 läckljud.

• Knappen på markmikrofonens handtag trycks in varje  
 gång man skall lyssna.

• Maxpunkten på läckljudet indikerar läckans läge som  
 visas i figuren nedan.

• Läs av maximum på mätarnålen och lyssna i hörlurar-
 na efter läckljudet och gör en noggrannare sökning.

Maxvärde

Ljudnivå

Läckljud

Läcka

• Genom att vrida på volymkontrollen justeras ljudet i  
 hörlurarna och mätarnålens utslag.

• De nio filterkombinationerna hjälper användaren att  
 hitta rätt frekvens på läckans ljud.

• Ledningens material åstadkommer olika karaktärer  
 på läckljudet som visas i nedan figur.
 
 A: PVC, Pem, Peh, Pel     B: Segjärn, djutjärn m.m.
 C: Metallrör som ligger grunt.

Frekvens

• De nio olika filterkombinationerna används genom att  
 man väljer en knapp för ”low” frekvens och en för  
 ”high” frekvens som visas nedan.

• Här följer några exempel på frekvenser när det gäller  
 olika typer av ledningar.
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Exklusiv representant för FUJI TECOM INC. Japans ledande tillverkare av 
mätinstrument inom läck- och lokaliseringsutrustningar.

HAMAFO Teknik AB
Kvarnbergsvägen 29, 141 45 HUDDINGE

Tel: +46 (0)8 - 608 24 20, Fax 08 - 711 93 15
info@hamafo.se, www.hamafo.se
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Rör
Huvudledning Järn

Huvudledning Plast

Servisledning Plast

Servisledning Järn

Filterkombinationer


