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Funktion
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.

Ingående delar

App till Android Smartphone

Förstärkare
Display: Grafisk LCD-display (med bakgrundsbelys.)
  Vändbar display som visar Signalnivå 
  (stapeldiagram), filtervärde, volymkon-

troll,  batteritid, volymkontroll, gränsnivå
Frekvensomr.: 100 till 5000Hz
Filter: HPF (högpassfilter) 8 steg (100 till 1200 Hz)
  LPF (lågpassfilter) 8 steg (400 till 5000 Hz)
Anslutning (ingång) Sensorkontakt
  (utgång) 3,5 mm stereo
Temperaturomr.: −20°C till +55°C
Kapsling: IP54
Batterier:  4×AA-alkaliska batterier 
Drifttid > 40 timmar
Dimensioner : 160 mm x 40 mm x 105 mm
Vikt: 600 gram.

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

Hörlurar
Impedans: 8 ohm 
Vikt: 420 gram

LDR-20 är en ny och effektiv marklyssnare för marklyssning 
av vattenläckor i mark och har hög känslighet där små läckor 
lättare kan lokaliseras.

•  Bearbetar läckljudet digitalt och kan därför minska 
 trafikenbuller eller andra störande ljud.

•  Med olika filterinställningar är det möjligt att enkelt hantera 
läckljud av många olika ljud.

•  LDR-20 har hög känslighet och små läckor kan lättare upp-
täckas.

•  Tack vare sin kompakta och lätta design minskar den be-
lastningen för långvarigt läckagedetekteringsarbete.

•  Drivs med 4 st AA batterier och väger endast 600 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.
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③ Fodral
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⑤ Axelrem
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⑨ Väska
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