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Stetoskop elektroniczny 6-cio kanałowy  

QS34605A 

 
WYPOSAŻENIE: 
- 6 przewodów z zaciskami o długości 5m 
- jednokanałowa sonda pomiarowa z regulacją głośności (zasilana baterią 9V) 
- skrzynka kontrolna pozwalająca na obsługę sześciu kanałów wyposażona w 

regulację głośności (zasilanie baterią 9V) 
- wysokiej jakości słuchawki 
- 8 sztuk opasek mocujących 
- 2 szt. baterii 9V 
- całe urządzenie jest dostarczane z wygodnej i trwałej walizce 
  
 
 

OPIS PRZYRZĄDU 
 
Stetoskop diagnostyczny jest nowoczesnym urządzeniem pozwalającym na określenie stanu technicznego 
podzespołów bez konieczności demontażu części. Wszystkie współpracujące ze sobą części wytwarzają drgania o 
różnych częstotliwościach, które dostarczają wiele cennych informacji o stanie technicznym i rodzaju pracy 
emitujących je części. Sygnał wejściowy z czujników poddawany jest obróbce przez przetwornik piezoelektryczny, 
sygnał jest wzmacniany oraz eliminowane są odgłosy zewnętrzne. Z przetwornika przekazywany jest na wysokiej klasy, 
wygodne słuchawki. Urządzanie wyposażone jest w sześć przewodów z zaciskami, które podłączamy do skrzynki 
kontrolnej, pozwalającej na jednoczesne odsłuchiwanie dźwięków z sześciu różnych miejsc. Każdy przewód dla wygody 
użytkownika oznaczony jest innym kolorem. Dla prostych układów można zastosować jednokanałową sondę 
pomiarową, którą podłączamy bezpośrednio do słuchawek. 
 
Stetoskop pozwala na diagnostykę takich elementów jak: 
- układ tłokowo – korbowy silnika, 
- układ rozrządu wraz z zaworami, 
- pompa wtryskowa i wtryskiwacze silników wysokoprężnych, 
- łożyska alternatora, 
- łożyska pompy wodnej, pompy wspomagania, agregatu klimatyzacji itp. 
- skrzynia biegów, 
- wał napędowy i tylny most, 
- łożyska kół, 
- zawieszenie wraz z amortyzatorami. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.techsam.pl/
http://www.quatros.pl/
mailto:techsam@techsam.pl


 
 
 
 
 

 

  
 PW TECHSAM WOCH Sp. J. tel. 81 444-63-73 
 ul. Warszawska 131 tel. 81 458-38-10 
 20-824 Lublin fax. 81 458-38-19 
 www.techsam.pl  www.quatros.pl e-mail: techsam@techsam.pl 

 

 
 

GWARANCJA: 
1. Firma TECHSAM udziela gwarancji na prawidłowe działanie wyrobu przez okres 12 miesięcy od daty zakupu. 

2. Gwarancja obejmuje bezpłatne usuwanie usterek i wad fabrycznych ujawnionych o okresie gwarancji. 

3. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych lub spowodowanych nieprawidłową eksploatacją wyrobu. 

4. Gwarancja wygasa w razie stwierdzenia napraw lub przeróbek dokonanych przez osoby nieuprawnione. 

5. Warunkiem rozpatrywania gwarancji jest przedłożenie karty gwarancyjnej wraz z reklamowanym wyrobem w 

punkcie serwisowym lub w miejscu sprzedaży. 

6. Gwarancja ważna jest tylko z pieczęcią sprzedawcy, numerem seryjnym urządzenia i wpisaną datą sprzedaży. 

7. Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny zapewnia importer. 
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