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Elektroakustický lokátor únikov vody najnovšej generácie 
HYDROLUX

®
 HL5000 sa vďaka aktuálnej inovácii  rozširuje  

na kombinovaný lokátor podporujúci okrem akustickej 

lokalizácie aj lokalizáciu porúch vodíkovou metódou.  
 
Ako voliteľné príslušenstvo je teraz k dispozícii vysokocitlivý  
H2-senzor, ktorý sa pripojí ku prijímaču HL5000 namiesto 
zemných mikrofónov. Softvér prijímača je navyše doplnený  
o špeciálny H2-režim merania, ktorý sa aktivuje na prístroji 
automaticky po zapojení H2-senzora.  Na starších prijímačoch 
HL5000 je možné vykonať hardvérový upgrade na najnovšiu 
verziu podporujúcu H2 - metódu a následne doplniť H2 - senzor.  
 
H2-režim ponúka užívateľovi nasledujúce funkcie: 
• Histogramové znázornenie a ukladanie meraných úrovní 
• Funkcia nastavenia “nulovej koncentrácie” pre meranie  
vo vnútorných  priestoroch s rozptýlenou koncentráciou 
vodíka 

• Dlhodobé snímanie a grafický záznam koncentrácie  
• Grafická, numerická a akustická indikácia koncentrácie 
 
Akustický režim ponúka, ako doposiaľ, osvedčené funkcie: 
• Histogramové znázornenie snímaných hladín šumov s “DAS”- 
funkciou (dvojitý zobrazovací segment) eliminujúcou rušivé 
hluky 

• Frekvenčná analýza a plynulé nastavovanie pásma 
priepustnosti filtra v rozsahu 70 - 1800 Hz 

• Dlhodobé snímanie a grafický záznam hladiny šumu. 
 
Z hľadiska akustickej lokalizácie únikov sa prijímač HL5000 
vyznačuje novým typom zosiľňovača bez vlastného šumu, čo 
umožňuje užívateľovi počuteľnosť aj šumov s minimálnou 
intenzitou. 
Najväčší kvalitatívny skok z pohľadu akustickej lokalizácie 
predstavuje nový typ univerzálneho zemného mikrofónu s 
typovým označením PAM B-2. Tento mikrofón je skonštruovaný 
na báze najnovšieho typu piezo- senzora  
s vysokou citlivosťou a širokým frekvenčným pásmom.  
Mikrofón PAM B-2 je možné použiť vo funkcii klasického 
zemného mikrofónu pre spevnené povrchy s trojnožkou. Pre 
lokalizáciu únikov na nespevnených povrchoch sa najviac 
osvedčilo snímanie šumu zapichávaním mikrofónu pomocou 
snímacieho hrotu a predlžovacej tyče.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pre funkciu dotykového mikrofónu na odposluch hladiny 
šumu na šupátkch, hydrantoch je k dispozícii magnetický 
adaptér zabezpečujúci dobrý kontakt s dotykovým 
miestom, resp. predlžovacia tyč. Vďaka mikofónu PAM 
B-2 tak máme k dispozícii vysokocitlivý zemný mikrofón 
univerzálne použiteľný pre všetky aplikácie. Prídavne je 
v štandardnom vybavení obsiahnutý aj nový mikrofón 
chránený voči vplyvu vetra pre spevnené povrchy  
PAM W-2. Vyznačuje sa zvýšenou citlivosťou, vďaka 
ktorej je možné lokalizovať aj poruchy s veľmí nízkou 
úrovňou šumu. 

 
Praktickou kombináciou dvoch metód na bodovú 
lokalizáciu únikov vody v jednom prístroji sa pre 
užívateľa znižujú obstarávacie náklady na lokalizačnú 
techniku a  zvyšuje sa efektivita a pracovný komfort.  
 
Ako minoriadne cenovo dostupná verzia je teraz  
k dispozícii aj nový jednoúčelový vodíkový lokátor 
únikov HYDROLUX®

 HL H2, ktorý je konštrukčne a  
z hľadiska parametrov vodíkového deteketoru identický  
s kombinovaným prístrojom, ale bez možnosti pripojenia 
mikrofónov. 

 
Technické parametre: 
Šírka frekv. pásma: 70 Hz - 1800 Hz 
Zosilnenie:  120 dB 
Filtre:   70, 106, 160, 240, 360, 540,  

800, 1200, 1800 Hz 
Šírka pásma pre frekv. analýzu: 40 - 4000 Hz 
Automatické obmedzenie max. hladiny odposluchu  
na 85 dB pre ochranu sluchu 
Pamäť :   9 pamäťových miest 
Indikácia:  LCD displej s osvetlením 
Akustická indikácia: v prípade slabých batérií a  

nerozpoznaného mikrofónu 
Napájanie:  8 × 1,5 V batérie 
Doba prevádzky:  > 25 hod.; vodík. lokaliz. > 8 hod. 
Nastav. dynam. rozsahu H2:  5 voliteľných rozsahov 
Nastav. nulovej úrovne H2: áno 
Prevádzkové teploty: -150C až  +500C 
Rozmery:  215 x 90 x 100 mm 
Hmotnosť:  1 kg 
Krytie:   IP 67 

Hydrolux HL 5000-H2 
Kombinovaný akustický a 
vodíkový lokátor únikov vody 

 

 

 


