Długość detektora: 21,6 cm
Długość sondy: 51 cm

łatwy w uŜyciu
wiarygodna
detekcja

Z LEAKATORem 10 Łatwiejsze Wykrywanie Wycieków
LEAKATOR 10 jest małym, podręcznym, elektronicznym wykrywaczem wycieków gazów
palnych o zaawansowanych funkcjach spełniających wymagania profesjonalistów.
Jest zasilany z 5-ciu baterii alkalicznych typu R14, co umożliwia do 30 godzin ciągłej pracy.
LEAKATOR 10 jest wyposażony w giętką sondę o długości 51 cm umożliwiającą kontrolę wycieków
w trudno dostępnych miejscach. Trwały czujnik zapewnia pracę przez okres 5 lat.
LEAKATOR 10 umożliwia szybkie wykrywanie zarówno małych, jak i dużych wycieków gazów i oparów
palnych na małych instalacjach domowych, jak i dużych, przemysłowych.
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Cechy i zalety
• Wskaźnik optyczny
10 Ultra jasnych diod LED
• Wskaźnik dźwiękowy
Głośne tykanie zależne
od poziomu stężenia gazu
•

30 godzin pracy na jednej
wymianie baterii R14

• Sonda długości 51 cm
ułatwia dostęp do
trudnodostępnych miejsc
• Twarda odporna
na uderzenia obudowa
Trwała i gruba
• Pasek ułatwiający
przenoszenie

• Regulacja czułości pokrętłem
• Certyfikat UL
Pomocny przy sprawdzaniu
Iskrobezpieczny
wycieku
• Wskaźniki stanu pracy
• Znak CE
W postaci diod sygnalizacyjnych
LED
• Trwały czujnik
Wymienny czujnik o czasie pracy wynoszącym 5 lat
Numery katalogowe
Kod
Opis
Dane techniczne
19-7051
LEAKATOR 10, w specjalnej
Obudowa
Zasilanie
Czas
nagrzewania
Czujnik
Sonda
Czułość
Wskaźniki
stanu

Warunki
zewnętrzne
Wymiary/
waga
Certyfikaty
Gwarancja

Wykonana z plastiku ABS w kolorze żółtym
wyposażona w pętlę naręczną
5 baterii alkalicznych typu R14, nie będących
na wyposażeniu dających 30 h ciągłej pracy
Automatycznie regulowany, podlegający samo
sprawdzeniu, po ok. 10 sekundach
Typu półprzewodnikowego, o 5 letnim czasie
pracy, wymienny
Giętka o długości 51 cm, wyposażona w
czujnik
Czułość użyteczna 20 ppm (metan)
Optyczny: 10 ultra jasnych czerwonych diod
LED. Dźwiękowy: dźwięk, tykanie o zmiennej
częstotliwości. W warunkach dużego hałasu
możliwość podłączenia słuchawek. Zasilanie=
zielona dioda LED, Awaria i niski stan
naładowania baterii= żółte diody LED
-5 do 54 °C, wilgotność względna 10%-90%,
bez kondensacji
Leakator: 21.6 cm x 5.7 cm x 4.4 cm / 05 kg
Futerał:26.7 cm x 17.8 cm x 7.6 cm/0,5 kg
UL listed, iskrobezpieczny, Class l, Division 1,
Grupa A, B, C, i D obszarów sklasyfikowanych
Ograniczona gwarancja 1 rok. Szczegóły w
karcie gwarancyjnej

19-7063

19-0398
19-0397
19-3091
51-2529

obudowie, UL , sonda o dł.51 cm
do gazów palnych i oparów, z
instrukcją bez baterii
LEAKATOR ETO, wyposażony w
specjalny czujnik do detekcji
tlenku etylenu
Wymienny czujnik wraz z
rezystorem
Futerał
Sonda giętka
Opcjonalne słuchawki

Dystrybucja i serwis :
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