
Elektro-akustický lokátor únik  
pomocí p dního mikrofonu, 
dotykového mikrofonu a H2 senzoru

HYDROLUX HL 7000

Kompletn  bezdrátový vyu ívající Bluetooth®  technologii

Intuitivní ovládání s p ehledným barevným dotykovým dislejem

V dy p ipraven k pou ití díky výkonným lithium-ion nabíjecím akumulátor m

Integrovaný GPS p ijíma  pro m ení vzdáleností a ukládání GPS pozic

Výrazná redukce okolních ru ivých zvuk

Frekven ní analýza

Voliteln : Mo nost p ipojení H2 senzoru



Voda, která vytéká p ímo v míst  úniku vytvá í um, 
který se p ená í p es zeminu sm rem k povrchu. 
HL 7000  pomocí p dního mikrofonu tento um p ijímá, 
graficky zobrazuje nejenom jeho úrove , ale i frekven ní 
spektrum a sou asn  p ená í zvuk do sluchátek.

2. Uvnit  potrubí vytvá í unikající voda tlakové vlny í ící 
se st nou potrubí. Pomocí p ístroje HL 7000 
a p ipojeného dotykového mikrofonu m ete tyto tlakové 
vlny sly et jako um úniku, a to i na vzdálených 
kontaktních místech potrubí (nap . ventily, hydranty, 
domovní p ípojky apod.).

Hlavním prvkem t chto aplikací je intuitivní ídící 
jednotka / p ijíma . V echny p íslu né polo ky nabídky 
a nam ená data jsou p ehledn  zobrazena na 4,3" 
velkém barevném dotykovém displeji s vysokým 
rozli ením.

Extrémn  lehký (600 gram ), ale robustní p ijíma , m e 
být pou íván r znými zp soby: m e být p ená en na 
popruhu, p ipevn n na senzorové holi nebo jednodu e 
zav en pomocí klipu na kalhotech nebo opasku. P ístroj 
m ete nosit, jak je vám p íjemné nebo v závislosti na 
situaci tak, aby byla práce bez nadbyte né únavy.

V p ípad  po kození potrubí vytvá í unikající voda dva typy um , které se í í r znými 
zp soby. Hydrolux HL 7000 pro vás tyto umy iní viditelnými i sly itelnými:

Hydrolux HL 7000
Úniky nejen sly íte, ale i vidíte



Díky integrované Bluetooth® technologii, 
nejsou ji  t eba ádné obt ující kabely mezi 
p ijíma em, sluchátky a  p íslu nými 
mikrofony / senzory. V cí minulosti jsou 
nep íjemné ne ádoucí zvuky zp sobené 
v trem nebo kabelovým kontaktem. M ete 
se proto pln  soust edit pouze na um únik .



Komfortní ovládání

P dní poslechový systém HL 7000 vám nabízí 
irokou kálu mo ností pro zji ování únik , 

díky variabilnímu provedení a 360° kontaktním 
plochám pro p ipojení senzor  je zm na 
zp sobu pou ití mimo ádn  snadná a rychlá. 
Pracovní úkoly trvající více ne  10 hodin 
nejsou problémem díky výkonným lithium-ion 
nabíjecím akumulátor m.

Piezo Bluetooth® mikrofon PAM W-7 krytý v i 
v tru s integrovaným p edzesilova em ist  
zesiluje extrémn  nízké frekvence únik  na 
potrubích z m kkých materiál , jako jsou PVC 
nebo PE, ale  sou asn  rovn  také 
frekvence vysoké z potrubí ocelových nebo 
litinových.

Ka dá sou ást systému HL 7000 má své 
vlastní místo v robustním nabíjecím 
transportním kufru. V echny nabíjené 
komponenty, jako jsou p ijíma , senzorová h l 
a Bluetooth® sluchátka mohou být nabíjeny 
sou asn  pomocí zabudovaných nabíjecích 
kabel .

PAM W-7 p dní 
mikrofon a CS-7 
senzorová h l

Vodíkový senzor 
PAM H-7
(volitelný)

HLE 7000 
p ijíma

Piezo-mikrofon
PAM CORR-2
(volitelný)

Dotykový 
mikrofon PAM T-7
(volitelný)

No ní adaptér pro 
dotykový 
mikrofon PAM T-7
(volitelný)

Bluetooth® 

sluchátka

Adaptér pro
zpevn né povrchy

Adaptér pro 
nezpevn né povrchy



Hydrolux HL 7000
Flexibiln  pou itelný dotykový 
mikrofon PAM T-7

Dotykový mikrofon PAM T-7, který má rovn  
mo nost  Bluetooth® komunikace, pracuje se 
stejným integrovaným p edzesilova em, jako má 
p dní mikrofon PAM W-7. Dotykový mikrofon je 
proto skv lou alternativou pro detekci umu 
únik  na dotykových místech potrubí, ale také 
k pohodlné lokalizaci únik  mimo zpevn né 
plochy.



Stejn  snadno jako Bluetooth® 
mikrofony nebo H2 senzor je 
mo né pou ít i univerzální 
mikrofon propojený kabelem. 
Tento mikrofon se p ímo p ipojí 
k p ijíma i HL 7000. M ete tak 
provád t odposlechy um  
tzv. postaru .

Hydrolux HL 7000
Mo nost pou ití H2 senzoru

Ob as nejsou akustické metody pro p esnou lokalizaci úniku 
vhodné nebo nejsou úsp né. Pro tyto p ípady má HL 7000 
mo nost pou ití vodíkové metody pouhým p ipojením H2 senzoru 
a spu t ním odpovídajícího re imu na p ijíma i. P ipojení je rychlé 
a snadné díky 360° kontaktním plochám a Bluetooth®. Jednodu e 
na roubujte H2 senzor na senzorovou h l a lokalizujte na povrchu  
zvý enou koncentraci vodíku unikajícího v míst  poru ení potrubí.

Piezo-mikrofon  
PAM CORR-2
(volitelný)

H2  senzor 
PAM H-7
(volitelný)



Hydrolux HL 7000
P ednosti na první pohled

Úniky m ete sly et a vid t: Histogramové m ení

Sou asné zobrazení aktuální a minimální hodnoty 

Redukce okolních um

Dlouhodobý audio záznam

Frekven ní analýza zaznamenaných um

Flexibilní nastavení filtru s  mo ností automatického nastavení

Funkce loggeru umu: Trvalé m ení po dobu 3, 15, 30 minut

M ení úrovn  a frekvence

Stejn  jako ji  osv d ená dvojitá 
segmentová analýza p ijímaného umu 
(DSA), m e u ivatel nyní sou asn  
vid t i jeho frekven ní spektrum a tím 
je t  spolehliv ji ur it místo úniku.

asové m ení

Uzav ením sek ního ventilu m e být 
v reálném ase zaznamenána zm na 
úrovn  umu a sou asn  m e být 
vylou en vliv okolního hluku.

Histogram

Pro jednozna né ur ení místa 
s maximální frekvencí a úrovní umu, 
m ete vyu ít sou asné zobrazení více 
pozic m ení - histogram. Pro ka dý 
m ený bod jsou automaticky do pam ti 
ulo eny GPS sou adnice, úrove , 
frekvence a audio záznam.

Lokalizace potrubí

V kombinaci s  p ístroji, které  vytvá ejí 
akustické rázy v potrubí nebo, které 
klepou v pravidelných intervalech na 
st nu potrubí, m ete lokalizovat 
pr b h trasy nekovových potrubí.

Celé m ení m e být ulo eno do p ístroje a poté zobrazeno na map  v 
po íta i pomocí softwaru HydroluxView. Pouhým jedním klikem my i lze 
p ehrát ulo ený um úniku.
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Hydrolux HL 7000
Datový záznam  ádný problém

P ijíma  HL 7000 má standardn  integrovaný GPS modul, který 
ukládá GPS pozice, as a datum p íslu ných m ení. Nam ená data 
je mo né p enést, spole n  s ulo enými audio záznamy i s GPS 
sou adnicemi, do PC pomocí USB kabelu, zde je mo né velmi 
jednodu e vytvo it protokol z m ení a to v etn  mapového podkladu. 
PC software HydroluxView je sou ástí dodávky p ístroje.


