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Tłumaczenie ulotki FSJ-1 

Analizator poziomu dźwięku FUJI Tecom Inc. 

model FSJ-1 
przeznaczony do cyfrowego wykrywacza dźwięku FSB-8D 

FSJ-1 pomaga znaleźć dźwięk wycieku dzięki automatycznej analizie poziomu dźwięków i nie wymaga do 
obsługi żadnego doświadczenia w tym zakresie. 

FSJ-1 umożliwia każdemu użytkownikowi, niezależnie od jego poziomu umiejętności czy doświadczenia, 
przeprowadzenie w prosty sposób punktowego sprawdzenia zaworów, hydrantów czy wodomierzy. FSJ-1 
zbiera i analizuje dane dotyczące poziomu dźwięków, co umożliwia zwizualizowanie wyniku pomiarów przy 
pomocy danych numerycznych.  

Elementy przyrządu (wg oznaczeń na zdjęciu): 

Jednostka główna (analizator); 
Cyfrowy wykrywacz dźwięku FSB-8D; 

Cechy: 

1. Prosta obsługa: wystarczą trzy kroki aby skorzystać z FSJ-1. I – podłącz FSJ-1 do FSB-8D, II – przyłóż FSB-
8D do miejsca, które chcesz zbadać (zawór, hydrant, wodomierz, etc.), III – przytrzymaj spust FSB-8D 
przez 3 sekundy. Po zakończeniu pomiaru analizator zakończy analizę poziomu dźwięku w ciągu 3 sekund. 

2. Szybka analiza z 3-stopniową prezentacją wyniku: przyrząd analizuje minimalny poziom dźwięku 
zarejestrowany przez FSB-8D i wyświetla prawdopodobieństwo wycieku bazujące na tabeli zawierającej 
wartości dla 3 progów tego prawdopodobieństwa. Progi te można edytować, aby zapewnić najlepszą 
zgodność z charakterystyką miejsca wykonywania pomiaru. 

3. Zapis i wizualizacja danych poziomu dźwięku: FSJ-1 potrafi zapisać 2000 rekordów z danymi poziomu 
dźwięku, a następnie przesłać dane do komputera PC za pomocą kabla USB. Oprogramowanie załączone 
do FSJ-1 wyświetla zebrane dane z wyszczególnieniem daty, czasu, wartości osiągniętego progu oraz 
umożliwia edycję wartości progów. 

Zawartość zestawu: 

① Jednostka główna (analizator) szt. 1 
② Kabel sygnałowy szt. 1 
③ Kabel USB szt. 1 
④ Oprogramowanie FSJ-Win szt. 1 
⑤ Baterie alkaliczne AAA szt. 2 
⑥ Instrukcja obsługi w j. angielskim szt. 1 

Dane techniczne: 
 czas analizy : 3 sekundy 
 pamięć : 2000 wyników pomiaru 
 wynik analizy : wyświetlany na ekranie LCD (3 progi) 
 zasilanie : 2 baterie AAA 
 temperatura pracy : -5 oC – +55 oC 
 czas pracy : min. 40h (przy bateriach alkalicznych i temp. +20 oC)  
 rozmiar : H107 x W72 x D28 mm 
 waga : 150 g (bez baterii) 

FSJ-1 jest akcesorium dedykowanym do użytku z cyfrowym wykrywaczem dźwięku FSB-8D. W związku 
z tym nie działa samodzielnie – jako oddzielny przyrząd, ani nie współpracuje z innymi przyrządami 
(wykrywaczami wycieków). 
Może zostać umieszczony w walizce transportowej wykrywacza FSB-8D wraz z pozostałymi akcesoriami. 

Producent zastrzega sobie prawo do zmiany danych technicznych bez uprzedzenia. 
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