
Dobbelt formål lækagedetektor
Informant®2 

EGENSKABER: FORDELE: 
Nemt udskiftelig spids som 
detekterer brændbar gas og   
kølemiddel på sekunder. 
Brændbare gas:  
Kølemidler:

Sparer tid og penge på at registrere begge gasser med 
det samme produkt. 
Registrerer gaslækager, der er følsomme over for 50 ppm 
Metan 
Registrerer lækager i kølemiddelsystemer ved at lokalise-
re halogener i CFC, HCFC, HFC og blandinger.

Visuelle og hørbare indikato-
rer med lydløs funktion

Find hurtigt prøveudtagningsstedet

Fin konisk sensorspids Få adgang til områder, der er svære at nå.
Udskiftelige sensorer Hurtig, nem adgang og ingen nødvendige følsomhedsju-

steringer 
Blinkende sondespids Se enheden i drift
Indikator for lavt batteri Driftsklar hele tiden
Valgfri start og lommelygte Gummi-etui beskytter enheden mod stød og den inte-

grerede lommelygte gør det nemt at se omkring mørke 
hjørner.

Informant®2 er en dobbeltfunktions lækagedetektor til både brændbare 
og kølemiddel gasser og er ideel til bolig- og kommercielle opvarmnings- 
og køleentreprenører. Den unikke kombination af avanceret 
sensorteknologi, avanceret softwaredesign og mikroprocessorstyret 
kredsløb tilbyder uovertruffen nøjagtighed og detektionshastighed. 
Informant®2 anvender patenteret halvleder-sensorteknologi 
til at detektere brændbare gasser og en patenteret opvarmet 
diodesensorteknologi til at detektere kølemidler.

Hurtig skift af sensor for øjeblikkelig detektion 
Skift sensortips på kun få sekunder uden behov for at justere 
følsomhedsniveauer - det sker automatisk - selv når der er høje niveauer 
af baggrundsdamp eller kølemiddel til stede. Det er nemt at få adgang til 
områder, der er vanskelige at nå, med den koniske sensorspids.

Informant®2 lækagedetektor har en hørbar indikator med en 
lydløs mulighed kombineret med sekventielle LED’er for at 
overvåge stigende koncentrationer af kølemiddel eller brændbare 
gasser. Søjlediagramvisningen giver en visuel bekræftelse af 
lækkoncentrationerne og en blinkende lys lækagehastighedsindikator på 
sondespidsen hjælper med til visuelt at definere samplingsstedet. 
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PRODUKT 
EGENSKABER BESKRIVELSE DEFINITION

Opfangede kølemidler Alle CFC-, HCFC- og HFC-kølemidler 
inklusive: R12, R22, R123, R134A og 
blandinger R404A, R408A og R409A og 
R410A (dvs. ethvert kølemiddel, der inde-
holder klor, fluor eller bromgas)

Brændbare gasser registreret Alle brændbare gasser og dampe fra 0 til 
400%

Opvarmningstid 10 sekunder

Alarmfølsomhed Kølemiddel

Brændbart

0,5 oz / år (14 g / år) af R12 og R134a (pr. SAE 
J1627)
Minimum 50 ppm (metan)

Mål 1,75 ”B x 9,62” L x 2,25 ”H 
(4,45 cm x 24,43 cm x 5,72 cm)

Vægt 0,86 lbs (0,39 kg) med batterier

Sensorer Kølemiddel

Brændbart

Opvarmet diode - U.S. patent nr. 5.932.176
Patenteret halvledertype. Fem års typisk liv. 
Udskiftning af tilslutning

Sonde 20 tommer (50,8 cm) maksimal længde, 
fuldt udvidet; 3 tommer (7,62 cm), hvis 
det er pakket rundt om instrumentet. 
Inkluderer LED-indikator

Alarm typer Hørbar, dobbelt visuel LED og blinkende 
sonde tip

Responstid Kølemiddel
Brændbart

Øjeblikkelig
Øjeblikkelig

Strøm 4 alkaliske AA-batterier (inkluderet) 4-5 
timer under typisk periodisk drift

Godkendelser Kølemiddel SAE J1627; CE-mærke

Brændbart UL 913 Klassificeret, iboende sikker til brug i 
klasse 1, afdeling 1, gruppe D, farlige områder; 
CE-mærke

Garanti Et år, inklusiv sensorer

VARENUMMER BESKRIVELSE
0019-8038 Informant®2 entreprenørsæt (instrumentet leveres med kølemediums brændbare 

gassensorer, farvekodede sonde-tip, beskyttelsesgummi-rum, 5 filtre, 4 AA-batterier, 
brugsanvisning og hård bæretaske)
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