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ΤΙΜΗ € ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ & ΜΕ U.V.)

Στην ειδική σκληρή πλαστική κασετίνα για προστασία από κραδασμούς και την 
ασφαλή μεταφορά του οργάνου περιέχεται και ένα επιπλέον εύκαμπτο 
ακροφύσιο / αντάπτορας μήκους 5" για ανίχνευση διαρροών σε δυσπρόσιτες περιοχές.

Αισθητήριο για ηλεκτρονικό ανιχνευτή COR40902 (μοντέλο 55100)COR40906

COR40908 Λυχνία LED  U.V. για ηλεκτρονικό ανιχνευτή COR40904 (μοντέλο 55500)

ΕΙΔΟΣ

- Έξι (6) βαθμίδες ευαισθησίας

- Αυτόματη προθέρμανση

- Διπλού χρώματος LED για οπτική απεικόνιση του μεγέθους της διαρροής

- Μπλε χρώματος U.V.  LED

- Επαναφορτιζόμενες μπαταρίες Ni-MH

- Ένδειξη χαμηλής στάθμης μπαταρίας

- Υψηλού όγκου μηχανική αντλία

- Επιπλέον εύκαμπτο αρθρωτό ακροφύσιο / αντάπτορας μήκους 5"

- Εργονομική λαβή με πληκτρολόγιο

- Ανιχνεύει όλα τα ψυκτικά υγρά:

- Πληρεί τις προδιαγραφές: CE, SAE J1627 

CFC's, HCFC's, HFC's (και για R-407C, R-410Α, κ.λπ.)  

ΚΩΔΙΚΟΣ

o o - Θερμοκρασία Λειτουργίας: 0 C έως 52 C

- Τροφοδοσία: με Ni-MH μπαταρίες 2 x 1,2 V τύπου "C"

- Διάρκεια ζωής μπαταρίας: 8 h ανά κύκλο φόρτισης (για 1000 φορτίσεις)

- Χρόνος προθέρμανσης: 25 sec

- Μήκος ακροφυσίου: 15"

- Διαστάσεις οργάνου: 178 mm x 178 mm 

- Bάρος οργάνου: 499 gr

- Ανιχνεύει πολύ μικρή διαρροή τόσο όσο 3 gr (1/10 oz) ανά έτος

Αισθητήριο για ηλεκτρονικό ανιχνευτή COR40904 (μοντέλο 55500)COR40910

COR40904
Ηλεκτρονικός ανιχνευτής διαρροής (ηλεκτρονικά και με U.V.)

(μοντέλο 55500) - εντός πλαστικής βαλίτσας

Οι τιμές επιβαρύνονται με το τρέχον Φ.Π.Α. 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ  ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ  ΔΙΑΡΡΟΗΣ  ΜΕ ΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ  

Η τελευταία λέξη της τεχνολογίας στους ηλεκτρονικούς ανιχνευτές (Μοντέλο 55500) 
Με την τεχνολογία του θερμαινόμενου αισθητηρίου επιτυγχάνονται γρήγορα και με
ακρίβεια αποτελέσματα μετρήσεων με παράλληλο μηδενισμό των ψεύτικων 
ενδείξεων (ψεύτικος συναγερμός).
Το εύκαμπτο αρθρωτό ακροφύσιο μήκους 15" έχει ενσωματωμένο ένα πατενταρισμένο 
U.V. μπλε φως που επιτρέπει την ανίχνευση διαρροών των ψυκτικών υγρών με δύο 
μεθόδους, τόσο ηλεκτρονικά όσο και με υπεριώδη ακτινοβολία (U.V.). 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

ΤΕΧΝΙΚΑ  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
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