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Tłumaczenie ulotki DNR-18 

FUJI Tecom Inc. przyrząd nasłuchowy 

model LSP 1,0 m i 1,5 m 

Zapewnia bardziej wydajne wykrywanie wycieków! 

Przyrząd nasłuchowy „FUJI Listening Stick” to akustyczny instrument odsłuchowy do punktowego 
sprawdzania miejsc wycieków np. w przyłączach wodociągowych czy zaworach. 

LSP został zaprojektowany w sposób zapewniający większe wzmocnienie dźwięków wycieku. Komora 
rezonansowa zawiera efektywną strukturę wzmocnienia o nazwie FUJI Floating System, która wzmacnia 
głośność wycieku nie tylko na rurociągach metalowych, ale również na rurociągach z tworzywa sztucznego. 

FUJI Floating System to opatentowana technologia*, która, w porównaniu z poprzednim modelem, bardziej 
zwiększa głośność wycieku na rurach z tworzyw sztucznych. 

Wykres porównawczy z poprzednim modelem przyrządu nasłuchowego 

Linia czerwona – nowy model (LSP) 

Przerywana linia niebieska – poprzedni model 

Dane techniczne:

Typ Rozmiar głowicy Długość całkowita Średnica pręta Materiał Waga 

LSP-1.0 Ø67 x 29 mm 1 011 mm Ø7 mm stal nierdzewna 360 g 

LSP-1.5 Ø67 x 29 mm 1 511 mm Ø7 mm stal nierdzewna 510 g 

*  nr patentu dot. FUJI Floating System (Japonia): 2011-11481 

Pręt wiertniczy FUJI 1,0 m i 1,5 m do punktowego potwierdzania miejsca wycieku 

Dokładne umiejscowienie przyrządu nasłuchowego LSP nad miejscem wycieku za pomocą pręta wiertniczego! 

Pręt wiertniczy FUJI (FUJI Boring Bar) to przyrząd do punktowego badania miejsca wycieku. Po badaniu 
powierzchniowym z mikrofonami naziemnymi i korelatorami, pręt wiertniczy umożliwia określenie dokładnej 
lokalizacji miejsca wycieku i pomaga ekipie remontowej zminimalizować koszty czas i powierzchnię wykopu 
w celu usunięcia awarii. 

Przebieg  procedury potwierdzania miejsca wycieku: 

1. Wykonaj otwory wiertłem udarowym (Ø 16mm lub więcej) jeśli warstwa wierzchnia jest wykonana 
z betonu lub asfaltu (zdj. 1); 

2. Umieść pręt wiertniczy w każdym z wykonanych otworów, pociągnij uchwyt ku górze i zdecydowanym 
ruchem uderz w dół (zdj. 2); 

3. Umieść przyrząd nasłuchowy LSP w każdym z wykonanych otworów i porównaj dźwięk wycieku oraz 
zawilgocenie końcówki. 

Rozmiar i materiał (dla pręta wiertniczego 1,0 m) [wymiary na rysunku w mm]: 

śruba mocująca Ø14 mm / dolny koniec Ø16 mm [spaw łączący: węglowa stal narzędziowa (JIS G 4401: SK105 
– wcześniej SK3)] / pręt Ø12 mm [mechanicznie strukturyzowana stal węglowa (JIS G 5051: S45C)] / rączka 
Ø35,8 – 40,5 mm [mechanicznie strukturyzowana stal węglowa (JIS G 5051: S45C) pokryta żywicą 
termokurczliwą] / wersja standardowa 1635 ±10 / wersja przedłużona 1995 ±10 // Waga: 4,0 kg (1,0 m) 

FUJI Tecom Inc. zaleca przeprowadzanie potwierdzających punktowych badań miejsc wycieku przy użyciu 
przyrządów nasłuchowych (i prętów wiertniczych) po każdorazowym przeprowadzeniu badania 
powierzchniowego przy użyciu mikrofonów naziemnych i korelatorów! 

wywiercony otwór / przyrząd nasłuchowy / powierzchnia  Uważaj na kable i inne rurociągi 

Producent zastrzega sobie prawo do zmiany danych technicznych bez uprzedzenia. 

UWAGA: Pręt wiertniczy jest przyrządem niezależnym od przyrządu nasłuchowego – należy go zamówić oddzielnie! 

mailto:office@mass-trading.eu

