
Lækagesøger for kølemiddel
Tru Pointe® IR

EGENSKABER: FORDELE: 
Avanceret infrarød teknologi Registrerer CFC, HFC, HCFC og HFO-1234yf kølemid-

ler med stor nøjagtighed
Kompakt størrelse og 15,4” 
(39,4 cm) fleksibel probe

Mobil og målrettet detekteringsevne

Tre sensitivitetsniveauer Påvisning fra 0,5 til 0,15 oz./år
LED-display med skala Indikatorer for aflæsning og lavt batteriniveau
Autokalibrering i forurenede 
områder

Bedre lokalisering af lækage

Visuelle og hørbare lækagein-
dikatorer

Til støjende omgivelser (med one-touch dæmpning)

Genopladeligt litium ion batteri AC vægadapter og DC oplader til cigarettænder inklu-
deret

Robust instrument Med beskyttende gummibelagt etui og magnetisk clips

Find lækager hurtigt
Bacharach Tru Point® IR er en håndholdt lækagesøger til kølemiddel, 
der bruger en infrarød sensor med lang levetid, til at lokalisere lækager 
indeholdende CFC, HFC, HCFC og HF0-1234yf kølemiddel. 
Nøjagtig lækagesøgning med hurtig respons, et langvarigt genopladeligt 
batteri og et letvægtsdesign, der leverer overlegen ydeevne i en kompakt 
størrelse. 
Bacharach Tru Point® IR er designet til at opfylde SAE J2791 og J2913 
lækagesøgningsstandard, og dens infrarøde sensor er konstrueret til at 
give mindst 10 års pålidelig ydeevne. 
Instrumentet kan rekalibrere automatisk i stærkt forurenede miljøer for at 
hjælpe med at finde de nøjagtige placeringer af lækager, og vil ikke blive 
udløst af olie eller fugt. Det transporteres let og opbevares sammen med 
oplader, sondeudvidelser samt tilbehør i en slidstærk kuffert. 
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PRODUKT 
EGENSKABER BESKRIVELSE DEFINITION

Sensor type Forbedret Infrarød fotooptik; 10 års gennemsnitlig levetid

Gasser, der kan detekteres CFC, HFC, HCFC og blandinger, HFO-1234yf

Følsomhedsniveauer, pr. 
SAE J2791

Høj 0,1 oz./år (4 g / år) og højere

Medium 0,25 oz./år (7 g / år) og højere

Lav 0,50 oz./år (14 g / år) og højere

Responstid Mindre end 1 sekund

Nøjagtighed I henhold til EN 14624 (se manualen for detaljer)
Opvarmningstid 30 sekunder; automatisk kalibrering
Temperaturområde, drift 32 ° F til 122 ° F (0 ° C til 50 ° C) ved 75% RF
Alarmer Visuelt (LED) og hørbart. Ved lavt batteriniveau lyser LED når der  

resterer 1 time.
Mål 3,75 ""b x 1,75"" d x 7,5 ""h (plus 15,5"" fleksibel sonde) (9,52 cm 

b x 4,45 cm d x 19,05 cm h (plus 39,37 cm sonde)
Vægt 15,6 oz. inkl. batteri (442 g)
Strøm Genopladeligt lithium-ion batteri (inkluderet) 3.7VDC, 1880 mAH
Opladningstid ≥ 4 timer @ 500mA
Drifttid Typisk 8 timer på fuld batteriopladning, med 10 minutters auto-

matisk slukning
Etui Gummibelagt etui med plastik cover og gummibelagt probe
Godkendelser SAE J1627, SAE J2791, SAE J2913; CE (afventende) EN 14624
Garanti Instrument, IR-sensor - 1 år

VARENUMMER BESKRIVELSE
0019-8200 Tru Pointe® IR inkluderer instrument 15,5 ” sonde/ slangesamling, internt lithi-

um-ion-batteri, AC vægoplader (100-240 VAC 50 / 60Hz), DC oplader til cigarettænder, 
plastik kuffert og brugervejledning, stive og fleksible udvidelsesprober, filtre og “O” 
ringe

VARENUMMER BESKRIVELSE
0019-0803 100-240 VAC vægoplader

0019-0802 12V DC bil lader (cigarettænder)

0019-0801 Filtre (5 stk.) og “O” ring (3 stk)

0019-0804 Udskifteligt gummietui med magnet

0019-0805 Erstatnings probe spids

0019-0806 Udskiftning af plastik kuffert

0019-0808 Udskiftning Fleksibel forlængelse (9 tommer, 22,9 cm)

0019-0809 Udskiftning af stiv 'nåle' forlængelse (9 tommer, 22,9 cm)

ORDREINFORMATION

TRU POINTE® IR RESERVEDELE & TILBEHØR

TEKNISKE SPECIFIKATIONER


