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Tłumaczenie ulotki FSB-8D 

Cyfrowy wykrywacz dźwięku FUJI Tecom Inc. 

model FSB-8D 

FSB-8D świetnie nadaje się do wykrywania wycieków w rurach typu PVC i PE. 

1. Detekcja wycieków poprzez sprawdzanie uwidocznionych numerycznie na wyświetlaczu LCD poziomów 
dźwięku i nasłuchiwanie jakości dźwięku poprzez słuchawki. 

2. Zastosowanie filtra wycinającego umożliwiło redukcję hałasu. 
3. Dwukrotnie większa intensywność i trzykrotnie większa czułość niż w poprzednim modelu FSB-7D. 
4. Dobry odsłuch dzięki standardowemu krótszemu prętowi z unikalnym wykończeniem antypoślizgowym. 

Cechy: 

1. Filtr wycinający: umożliwia pominięcie specyficznych częstotliwości / redukuje zbędne zakłócenia 
pochodzące z prądu przemiennego generowane przez automaty do sprzedaży, transformatory 
nasłupowe czy szum indukowany przez inne urządzenia elektryczne. 

2. Krótki pręt kontaktowy z zakończeniem antypoślizgowym: umożliwia nasłuch zapewniając stabilny 
kontakt wykrywacza z badanym nośnikiem. 

3. Poprawa intensywności – dwukrotna względem poprzedniego modelu FSB-7D i czułości – trzykrotna 
względem poprzedniego modelu FSB-7D. 

4. Zabezpieczenie nadprądowe: unikalna budowa komory na baterie zapobiegająca uszkodzeniom 
przyrządu w przypadku nieprawidłowego zamontowania baterii / automatyczny bezpiecznik. 

Elementy przyrządu (wg oznaczeń na zdjęciu): 

Wyświetlacz: Wskaźnik przekroczenia poziomu; Poziom dźwięku – 2 cyfry; Wskaźnik naładowania baterii; 
Obudowa: pokrętło kontroli głośności; wyjście sygnału; złącze słuchawkowe; przełącznik WŁ./WYŁ.; krótki 
pręt kontaktowy; 

Zawartość zestawu: 

① Główny wzmacniacz szt. 1 
② Krótki pręt kontaktowy (100 mm) szt. 1 
③ Pręt kontaktowy szt. 1 
④ Przedłużacz pręta kontaktowego szt. 2 
⑤ Słuchawki szt. 1 
⑥ Twarda walizka transportowa szt. 1 
⑦ Instrukcja obsługi w j. angielskim szt. 1 

Dane techniczne: 
 wyświetlacz : segmentowy LCD (2 cyfry: od 00 do 99) 
 filtr pasmowy : od 100 do 2000 Hz 
 filtr wycinający : 150 Hz, 180 Hz 
 temperatura pracy : -5 oC – +55 oC 
 najniższe napięcie pracy : 2,0 V (ostrzeżenie przy 2,2 V) 
 czas pracy ciągłej : min. 25h (przy bateriach alkalicznych, poziomie wskazania 99 i temp. +25 oC)  
 pobór prądu : 22 mA (24 Ω) 
 rozmiar : W60 x D84 x H207 mm 
 waga : 670 g (z prętem i bateriami) 
 zasilanie : 2 baterie alkaliczne AA (dopuszczalne również baterie Ni-MH) 

Producent zastrzega sobie prawo do zmiany danych technicznych bez uprzedzenia. 
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