
Lækagesøger forbrændingsgasser 
Leakator® 10 

EGENSKABER: FORDELE: 
Halvleder sensorteknologi Registrerer alle brændbare gasser
Udskiftelig sensor placeret i 
sonde spids

Mulighed for ultimativ følsomhed, hurtig 
respons og nem udskiftning

20 tommer (50,8 cm) 
sonde

Gør det muligt at opdage lækage i 
vanskeligt tilgængelige områder

Visuelle og hørbare 
lækageindikatorer

Læk intensiteten høres som en ’klik’ lyd  
eller vises på LED-skala

Multifunktionel lækagesøger til forbrændingsgasser
Leakator® 10 er et ideelt instrument til lokalisering af brændbare 
gaslækager i en række bolig-, kommercielle og industrielle installationer, 
herunder gasrørsundersøgelse og kontrol af ventil, regulator eller 
gasmåler. Sensoren har en lang levetid (5 år typisk) og er let at betjene 
med én hånd, hvilket giver dig et pålideligt, brugervenligt instrument.

Leakator® 10 har en lang, fleksibel probe til at detektere lækager i 
vanskeligt tilgængelige områder. LED-skalaen viser relativ lækstørrelse. 
Den er UL 913 certificeret og der ydes 1 års garanti, der inkluderer 
sensoren. 

FOR MERE INFORMATION:
Scan QR koden for at lære mere 
om PCA® 400 og andre Bacharach 
produkter.

KONTAKT OS
Electro Energy
Gl. Landevej 2, 2600 Glostrup
Tlf. 43 44 18 00
www.electro-energy.dk | info@electro-energy.dk

PCA® er et varemærke fra Bacharach, Inc.
mybacharach.com 



PRODUKT EGENSKABER BESKRIVELSE
Gasser, der kan detekteres Alle carbonhydrider / brændbare gasser, herunder men ikke begrænset til: acetone, 

acetylen, benzen, butan, ethanol, benzin, hexan, brint, industrielle opløsningsmidler, 
methan, naptha, naturgas, malingsfortyndere og propan

Følsomhedsniveau 20 ppm methan

Responstid < 3 sekunder til fuld skala indikation

Lækindikatorer Visuel (10 ultra-klare røde LED'er) og hørbar (via intern højttaler eller valgfri 
høretelefon)

Automatisk justering af baggrunden Ingen  (manuelt)

Strøm 5 x C Batterier 

Batteritid Typisk 30 timer (alkaliske batterier)
Mål (H x B x D) Enhed: 8,5 x 3,5 x 1,75 tommer (21,6 x 8,9 x 4,4 cm) 

Sonde: 20 tommer (50,8 cm)
Vægt 12 oz (340 g) uden batterier
Sensor Levetid 5 år (typisk)
Temperaturområde, drift 23 til 130 ° F (-5 til 54 ° C), 10 til 85% RF (ikke-kondenserende), 1 ATM
Opvarmningstid 1 minut (omtrentlig)
Godkendelser UL 913 Klasse 1, Division 1, Gruppe A, B, C & D
Garanti 1 år (sensor inkluderet)

VARENUMMER BESKRIVELSE
28100 Leakator® 10 (til alle brændbare gasser) med brugsanvisning og hård plastik kuffert

VARENUMMER BESKRIVELSE
28106 Udskiftningssensor (brændbare gasser)

28108 Høretelefoner (mono)
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