
Mikron3 Junior  jest kompaktowym, 

prostym w użyciu, narzędziem osłuchowym, 

wyposażonym w zoptymalizowaną 

technologię wykrywania i przekazywania 

dźwięku najwyższej jakości.

Zalety:
• Przejrzysta wizualizacja poziomu szumu 

wycieku
• Filtry regulujące zakres częstotliwości w celu 

zminimalizowania dźwięków otoczenia
• Szum wiatru wyciszany jest za pomocą kuli 

filtrowej na kablu i pianki wyciszającej
• Tyczka osłuchowa do wstępnej lokalizacji i 

stopa gruntowa do precyzowania miejsca 
wycieku

• Dynamiczna ochrona słuchu
• Kompaktowa i lekka budowa
• Walizka transportowa może być użyta jako 

plecak 

Akustyczna generacja szumu
Woda wyciekająca pod ciśnieniem z rury generuje 
szum, który jest przenoszony poprzez słup wody i 
powierzchnię rury. Dźwięk szumu może zostać 
zlokalizowany poprzez elementy zainstalowane na 
rurociągu, np. zasuwy i hydranty. Dźwięk szumu 
przedostaje się również bezpośrednio do gruntu i może 
zostać precyzyjnie zlokalizowany z jego powierzchni.

Efektywne lokalizowanie wstępne i precyzowanie
Lokalizacja wstępna na elementach rury takich jak 
zasuwy i hydranty odbywa się z użyciem tyczki 
osłuchowej. Stopa gruntowa jest dostosowana do 
powierzchni płaskich i miękkiego gruntu. Zastosowana 
pianka izolacyjna oraz kule filtrujące osłaniają czujnik od 
szumu wiatru.

Geofon do wstępnej i dokładnej 
lokalizacji wycieków

technology for network management and leakage control   



Geofon do wstępnej i dokładnej lokalizacji wycieków

• Czujnik z kablem podłączeniowym i 
kulą filtrującą

• Jednostka centralna
• Pas na kark do jednostki centralnej
• Wysokiej jakości słuchawki 
• Tyczki osłuchowe
• Stopa gruntowa + pianka izolująca
• Ładowarka
• Walizka transportowa / Plecak 

Produkty 

Mikron3 Junior GXG 795

Łatwa obsługa
Jednostka centralna wyświetla minimalny poziom 
szumu, który jest podstawowym dźwiękiem otoczenia z 
wyłączeniem chwilowych zakłóceń w postaci dźwięków 
ruchu drogowego. Graficzny wykres wyświetla 
maksymalny poziom szumu. Filtry regulowane 
umożliwiają wyciszanie tła szumu. Jednostka centralna 
może być trzymana w rękach lub powieszona na karku 
za pomocą dołączonego paska.

Dynamiczna ochrona słuchu
Jeśli poziom dźwięku zmieni się gwałtownie, np. dźwięk 
otoczenia, urządzenie wycisza słuchawki, tak aby nie 
narazić operatora na uszkodzenia słuchu. Po ucichnięciu 
jednostka centralna ponownie umożliwia osłuchiwanie. 

Komponenty systemu

RD Tech s.c. 
ul. Dworcowa 38/26 
05-500 Piaseczno
Tel. (+48) 503 514 082, 512 199 473
biuro@rdtech.pl
www.rdtech.pl




