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BESKRIVELSE 
Bacharach Tru Pointe® lækagesøger til kølemidler er et bærbart, 
batteridrevet instrument designet til at præcisere placeringen 
af kølemiddels lækager i klimaanlæg, kølemiddelsystemer, 
køleapparater eller køleopbevaringsenheder. 

Præciser lækager hurtigt
Ved brug af opvarmet diodesensor teknologi reagerer  
Tru Pointe® øjeblikkeligt på alle kølemidler. Automatisk nul- 
og baggrundskompensation gør det muligt for Tru Pointe®-
instrumentet at lokalisere en lækage placeret i forurenede 
miljøer uden behov for manuelle følsomhedsjusteringer. 
VVS-serviceteknikere, kølemiddelserviceteknikere, 
fabriksvedligeholdelsesafdelinger, servicefaciliteter til køretøjer 
og producenter af kølemiddel er afhængige af denne lille, lette og 
robuste lækagesøger med sin 14” fleksible sonde til at lokalisere 
små eller store lækager. 

EGENSKABER: FORDELE: 
Enkel kølemiddel lækagesøger Ingen brugerkalibrering påkrævet, let at bruge, 

enhåndsbetjening.

Indstillelig tilstand med lav 
eller høj følsomhed

Tilstande med høj og lav følsomhed medfører et 
hurtigt resultat.

Hørbare og visuelle indikatorer Jo større lækage, jo mere lyd

Automatisk nul- og 
baggrundskompensation

Hurtig udskiftning af sensoren

Reagerer øjeblikkeligt på alle 
kølemidler

Bedre lokalisering af lækager

Lang drifttid Op til 20 timers kontinuerlig drift med 2 “D” 
størrelse alkaliske batterier

ORDREINFORMATION
DELNR. BESKRIVELSE

28335 Tru Pointe® kølemiddel 
lækagesøger (instrumentet 
leveres med batterier, 
brugsanvisning og kuffert)

0019-0501 Bæretaske

13872 Udskiftning af 
kølemiddelsensor



PRODUKT EGENSKABER BESKRIVELSE
Detekteret kølemidler Alle CFC, HCFC og HFC kølemidler, inklusive R12, R22, R123, R134A og blandinger af R404A, 

R408A, R409A og R410A (dvs. ethvert kølemiddel, der indeholder klor, fluor eller bromgas)

Detektionsprincip Patenteret opvarmet diode, dispersiv elektron, plug-in

Følsomhed 0,5 oz / år (14 g / år) af R12 og R134a (pr. SAE J1627)  
0,1 oz / år (3 g / år) af R12 (normal følsomhedstilstand) og R134a (høj følsomhedstilstand), når 
sondespidsen holdes ved lækagekilden i cirka 5 sekunder

Følsomhedsjustering Automatisk

Opvarmningstid 10 Sekunder

Responstid Øjeblikkelig

Mål (H x B x D) 2 ”B x 9,4” L x 2,5 ”D (5 cm x 23,8 cm x 6,3 cm)

Vægt 1,16 lb (0,53 kg) med batterier

Alarmer Variabel intensitet hørbare og visuelle alarmer

Sonde 14 ” (35,6 cm) fleksibel

Temperatur interval, drift 32 ° til 122 ° F (0 til 50 ° C)

Fugt interval, drift 10-90% RF, ikke-kondenserende

Strøm 2 D alkaliske batterier

Batteritid 11 timer minimum i tilstanden Høj følsomhed, typisk  
20 timer minimum i tilstanden Lav følsomhed, typisk

Godkendelser SAE J1627; CE-mærke

Garanti Et år, inklusive sensor

TEKNISK DATA


