
Lækagesøger for forbrændingsgas
Leakator® Jr.

EGENSKABER: FORDELE: 
Kompakt og ergonomisk 
design plus enkel betjening 
med en knap

Tillader brugeren at holde og betjene instru-
mentet med en hånd

Automatisk selvkontrol Opstår under opvarmning, når instrumentet 
tændes i frisk luft

Hørbare og visuelle alar-
mer

Relativ koncentration af tilstedeværende 
gas er angivet ved hyppigheden af hørbare 
og visuelle alarmer

Høj og lav følsomheds-
tilstand kan vælges ved 
et dobbelt tryk på tænd / 
sluk-knappen.

Finder koncentrationer så små som 20 ppm 
i tilstanden med høj følsomhed

Plug-in-sensor med lav 
effekt

Hurtig udskiftning af sensor

Leakator® Jr. er en økonomisk håndholdt gaslækagedetektor, der 
bruges til at lokalisere lækager i kommercielle, private og industrielle 
applikationer, herunder opmåling af gasrørledninger og inspektion af 
ventiler, regulatorer og målere på gasudstyr. Med to følsomhedsmetoder 
detekterer Bacharach Leakator® Jr. acetone, acetylen, benzen, butan, 
ethanol, ethylenoxid, benzin, hexan, brint, industrielle opløsningsmidler, 
isobutan, methan, methanol, naphtha, naturgas, malingfortyndere og 
propan.

Den kompakte Leakator® Jr. er udstyret med en fleksibel 12 tommer 
probe til at bestemme placeringen af brændbare gaslækager i 
ethvert svært tilgængeligt område. Leakator® Jr. er et pålideligt 
letvægtsinstrument, der kan betjenes med en hånd, med automatisk 
selvkontrol hver gang instrumentet tændes. Gaslækager er angivet med 
visuel LED med variabel frekvens og høj hørbar tick hastighed, der øges, 
når sensoren nærmer sig en lækage. 
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PRODUKT EGENSKABER BESKRIVELSE
Gaser Aceton, acetylen, benzen, butan, ethanol, ethylenoxid, benzin, hexan, brint, industrielle 

opløsningsmidler, isobutan, methan, methanol, naphtha, naturgas, malingfortyndere 
og propan

Opvarmningstid Automatisk selvkontrol, ca. 60 sekunder til driftstilstand

Følsomhed (metanbaseret) 20 ppm i højfølsom tilstand

50 ppm i lav følsomhedstilstand

Mål 6 ”x 2” x 1,5 ”(15,3 cm x 5 cm x 3,8 cm)

Vægt 6 oz (0,17 kg) med batterier

Kropsmaterialer Holdbart ABS-hus
Sensor Laveffekt metaloxidsensor
Probe 12 tommer (30,48 cm) Fleksibel probe
Statusindikatorer Visuelt - 1 ultra-lys variabel frekvens-LED.

Hørbar - lyd med variabel hastighed. Tænd
Blinker grønt, slukkes konstant rødt. Klar tilstand
Blinker grønt (lav frekvens).

Driftstemperaturområde 32 ° til 104 °F (0 ° til 40 °C)
Driftsfugtighedsområde 15% til 70% relativ fugtighed, ikke-kondenserende
Strøm 4 AA alkaliske batterier (inkluderet), 14 timers typisk batterilevetid
Godkendelser UL 913 klassificeret, egensikker for klasse I, division 1, gruppe A, B, C og D farlige 

placeringer; CE-mærke
Garanti To års fuld garanti på instrumentet

VARENUMMER BESKRIVELSE
0019-7075 Leakator® Jr. med fleksibel 12 tommer probe og sensor, instruktionsmanual, blød taske 

og batterier
0019-0575 Leakator® Jr. udskiftningssensor

0019-0576 Leakator® Jr. Udskiftning sensor afdækning

0019-0577 Leakator® Jr. udskiftningsbatteridør
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