Lekdetector PCE-LD 1
voor airconditioning en koelsystemen
draagbare lekdetector speciaal voor koelgassen
R22, R134a, R410A, R407C, etc.
De lekdetector PCE-LD 1 is een hoogtechnologische detector voor
koelgaslekken, die alle op CFK of HFK gebaseerde gassen opspoort. Dankzij
zijn grote gevoeligheid kan deze lekdetector alle lekken van koelsystemen
ontdekken, zelfs in een omgeving die door andere gassen is verontreinigd.
Wanneer de lekdetector een lek ontdekt, geeft hij dat met een optische en
akoestische signaal aan. De zwanenhals maakt het ook mogelijk om op moeilijk
te bereiken plekken te meten. De in de zwanenhals ingebouwde sensor heeft
een minimale levensduur van 1 jaar, daarom is een herkalibratie niet
noodzakelijk (de reserve sensoren zijn bij ons uiteraard als optioneel product te
verkrijgen). Mocht u vragen hebben over de lekdetector, dan kunt u de
volgende technische specificaties raadplegen of neemt u contact met ons op
via het telefoonnummer +31 (0)900 120 00 03. Onze technici en ingenieurs
zullen u graag met raad bijstaan over de lekdetector en over ieder willekeurig
product van onze regelings- en controlesystemen, meetinstrumenten of
weegschalen van PCE Benelux.

De belangrijkste voordelen van de lekdetector zijn:
- Gemakkelijk te bedienen
- Ideaal voor koelmiddelen R22,
R134a, R410A en R407C
- Voldoet aan de EN 14624-norm
- Instelbare gevoeligheid
- Is overal te gebruiken

- Sensor op de punt van een
ganzenhals van 390 mm
- Akoestische en visuele
waarschuwing
- Veelkleurige LED voor de
concentratieaanduiding
- Past zich aan bestaande
concentraties aan

Your Partner for Measurement, Control & Weighing Instruments
PCE Brookhuis B.V.
Capitool 26
7521 PL Enschede
The Netherlands
T: +31 (0)900 1200 003
E: info@pcebenelux.nl
I: www.pce-inst-benelux.nl

Technische specificaties van de lekdetector
Gevoeligheid

instelbaar (hoog en laag)

Opwarmtijd

ca. 90 s

Detecteerbare gassen

R-134 a, R-404, R407C, R410A, R22,
etc.

Normen

voldoet aan de EN 14624

Testcyclus

doorlopend

Sensorlengte

390 mm

Batterijvoeding

4 x AA batterijen

Levensduur van de batterij

ca. 40 uur (bij normaal gebruik)

Automatische uitschakeling

na 10 minuten

Afmetingen

173 x 66 x 56 mm

Gewicht

ca. 400 g

Inhoud van de zending van de
lekdetector
1 x lekdetector PCE-LD 1, 1 x
gassensor, 1 x koffer, 4 x AA
batterijen, 1 x testmiddel en 1 x
gebruiksaanwijzing
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