
DD-LEAKATOR10 Detektor wycieku gazu - czu  50ppm (dla metanu) - wiadectwo
sprawdzenia
LEAKATOR10 to profesjonalny, podr czny detektor wycieków gazów palnych z instalacji
gazowych produkcji wiatowego lidera firmy Bacharach Inc. (USA). Produkt  o
zaawansowanych funkcjach i d ugim (do 30 godzin) czasie ci ej pracy. Zasilany z 5-ciu
baterii alkalicznych R14 zapewnia d ugi czas pracy na jednym komplecie
baterii/akumulatorów. LEAKATOR10 jest dostarczany z sond  o d ugo ci 51 cm
umo liwiaj  detekcj  w trudno dost pnych miejscach, a czujnik o solidnej konstrukcji
zapewnia prac  przez 5 lat. LEAKATOR10 umo liwia szybk  identyfikacj  zarówno ma ych
jak i du ych wycieków, podczas sprawdzania du ych powierzchni w stosunkowo krótkim
czasie.

ÓWNE ZALETY
- Sonda d ugo ci 51 cm u atwiaj ca dost p do trudno dost pnych miejsc
- Wska nik d wi kowy: G ne tykanie zale ne od stopnia st enia gazu
- Twarda odporna na uderzenia (NOWA) obudowa
- Baterie umo liwiaj ce 30 godzin pracy
- Pasek u atwiaj cy przenoszenie
- Regulacja czu ci pokr em pomocna przy identyfikacji wycieku
- Certyfikat UL Listed Iskrobezpieczny
- Wska nik optyczny – 10 ultra jasnych czerwonych diod LED
- Oznaczenie CE
- Pod czany czujnik o mocnej konstrukcji o czasie pracy wynosz cym 5 lat

DANE TECHNICZNE
Obudowa: Uformowany plastyk ABS w tym kolorze z ta  naramienn .
Zasilanie: 5 baterii alkalicznych typu C, nie b cych na wyposa eniu daj cych 30 h ci ej
pracy.
Czas nagrzewania: Automatyczne, podlegaj ce samo sprawdzeniu, po ok. 10 sekundach.
Czujnik: Typu pó przewodnikowego, o 5 letnim czasie pracy, pod czany.
Wykrywane gazy i opary: Aceton, acetylen, benzen, butan, etanol, tlenek etylenu,
paliwo, heksan, wodór, rozpuszczalniki, metan, rozcie czalniki, propan, gaz ziemny, nafta
Sonda: Samogromadz  o d ugo ci 51 cm, cznie z czujnikiem.
Czu : Czu  u yteczna 20 ppm (metan).
Wska niki stanu: Optyczny: 10 ultra jasnych czerwonych diod LED. D wi kowy: d wi k



tykaj cy o zmiennej pr dko ci. W warunkach du ego ha asu mo liwo  zastosowania
uchawek. Zasilanie= zielona dioda LED, Awaria i niski stan na adowania baterii= te

diody LED
Warunki zewn trzne: -5 do 54 °C, wilgotno  wzgl dna 10%-90%, bez kondensacji.
Wymiary/ waga: Leakator: 21.6 cm x 5.7 cm x 4.4 cm / 05 kg .
Obudowa:26.7 cm x 17.8 cm x 7.6 cm/0,5 kg
Aprobaty: UL listed, iskrobezpieczny, Class l, Division 1, Grupa A, B, C, i D obszarów
sklasyfikowanych
Gwarancja: Ograniczona gwarancja 1 rok. Szczegó y w karcie gwarancyjnej

DD-LEAKATORJR Detektor wycieku gazu - czu : dwa tryby 20ppm i 50ppm (dla metanu)

Wykrywacz nieszczelno ci instalacji gazowych oraz wycieku paliw, rozpuszczalników oraz
wykrywania oparów w glowodorów
Wykrywane gazy i zwi zki z one: gaz naturalny i biogaz (metan), propan i butan, aceton,
acetylen, benzen, etanol, tlenek etylenu, benzyna, heksan, wodór, rozpuszczalniki przemys owe,
izobutan, metanol, terpentyna, nafta.
Sonda elastyczna 30 cm
Czujnik pó przewodnikowy
Dwa tryby czu ci 20ppm i 50ppm (dla metanu)
Automatyczna kalibracja
Wizualna i d wi kowa sygnalizacja st enia gazu
Sygnalizacja s abego zasilania
Sygnalizacja b du/uszkodzenia czujnika
Wykonanie iskro-bezpieczne, klasa 1; dzia  1; grupy A, B, C, D; atest UL 913
Zasilanie: 4 baterie 1,5V R6/AA
Wymiary: 152x51x38mm
Masa: <170g z="" bateriami="" li="">
W komplecie: baterie, mi kki futera , instrukcja obs ugi



DD-LEAKATOR-R Detektor wycieku gazu i czynników ch odniczych

Wykrywacz wycieku czynników ch odniczych oraz gazów i oparów palnych
W komplecie (19-8038): niebieska i czerwona nasadka na czujnik, komplet baterii,
instrukcja obs ugi, plastikowa walizka

Wykrywane czynniki ch odnicze: wszystkie CFC, HCFC I HFC oraz R-12, R-22, R-
123, R-134a i mieszanki R-404A, R-408A, R-409A, R-410A (tj. ka dy czynnik
ch odniczy zawieraj cy chlor, fluor lub brom)
Czu  dla czynników ch odniczych: 14g/rok dla R-134a (to najtrudniej wykrywany
gaz ch odniczy) wykrywany przy ruchu czubka sondy w odleg ci 5cm przez 1
sekund , w odleg ci 3mm od ród a wycieku. W przypadku sta ego trzymania sondy
nad ród em wycieku przez co najmniej 5 sekund mo liwe jest wykrycie wycieku
wynosz cego 7g/rok.
Wykrywane gazy palne: wszystkie gazy i opary palne
Czu  dla gazów palnych: 50ppm metanu
Czas gotowo ci do pracy: 10 sekund
Automatyczna regulacja czu ci

wi kowa i wietlna sygnalizacja poziomu st enia gazu
Mo liwo  wyciszenia sygnalizacji d wi kowej
Sygnalizacja s abego zasilania
Sygnalizacja uszkodzenia czujnika
Sonda o d ugo ci 508 mm, wbudowany czujnik, filtr oraz wska nik LED



Czujnik czynników ch odniczych: dioda grzewcza, typowy czas ci ej pracy oko o 150
godzin tj. 1 rok typowej eksploatacji, atwo wymienialny
Czujnik gazów palnych: pó przewodnikowy, typowy czas eksploatacji 5 lat, atwo
wymienialny
Czas gotowo ci do pracy: 10 sekund
Pobór próbki gazu: 40...50cm3/min w zale no ci od czujnika
Wymiary obudowy: 445x244x57mm
Waga: 390g
Warunki pracy: 0...+50°C, 15...90%RH (bez kondensacji)
Zasilanie: 4 baterie 1,5V AA
Dopuszczenia dla czynników ch odniczych: UL wyszczególnione zgodnie z SAE
J1626
Dopuszczenia dla gazów palnych: certyfikowane laboratorium MET do UL913,
bezpieczne do u ycia w klasie I, Division 1, Grupa D obszary niebezpieczne
Posiada znak CE (niezale ne badania)


