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Tłumaczenie ulotki LSX 

FUJI Tecom Inc. przyrząd nasłuchowy 

model LSX–1,5 Pro 

Nowość! 

Pożegnaj przytłumiony dźwięk!! 

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

Model LSX został wyposażony w widelce wibracyjne (kamertony), co zapewnia tej sondzie dźwiękowej bardzo 
wysoką czułość nasłuchu. 

Przyrząd wychwytuje bardzo szeroki zakres dźwięków, dzięki czemu usłyszysz nawet bardzo niewyraźne 
odgłosy wycieku. 

Nowa konstrukcja 

Cechy: 

 dźwięk mniej przytłumiony i o czystszej, wyraźniejszej jakości 
 czułość podniesiona czterokrotnie w porównaniu do poprzedniego modelu (LSVP) 
 łatwy do wychwycenia zakres dźwięków dla rur żywicznych 

Dane techniczne: 

- długość : 1 510 mm 
- waga : 560 g 
- wymiary : głowica: Ø68 mm x 32 mm 
 : pręt: 7 mm 
- materiał pręta : SUS420 

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

Dokładne umiejscowienie przyrządu nasłuchowego LSX 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 otwór wiertłem udarowym (Ø 16mm lub więcej) jeśli warstwa wierzchnia jest wykonana 
z betonu lub asfaltu; 

2. Umieść pręt wiertniczy w wykonanym otworze, pociągnij uchwyt ku górze i zdecydowanym ruchem uderz 
w dół; 

3. Umieść przyrząd nasłuchowy LSX w wykonanym otworze i porównaj dźwięk wycieku oraz zawilgocenie 
końcówki. 

Rozmiar i materiał (dla pręta wiertniczego 1,5 m): 

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 – ok. 2135 mm ±10 / wersja przedłużona – ok. 2495 mm ±10 // Waga: 
ok. 5,0 kg 

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! 

Producent zastrzega sobie prawo do zmiany danych technicznych bez uprzedzenia. 

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