
o o - Θερμοκρασία Λειτουργίας: 0 C έως +52 C

- Τροφοδοσία: 2  μπαταρίες 1,5 V τύπου "AA"αλκαλικές

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

- Χρόνος προθέρμανσης: 25 sec

- Μήκος ακροφυσίου που καταλήγει στον αισθητήρα: L=381 mm (15")

- Διαστάσεις οργάνου: 178 mm x 178 mm 

- Bάρος οργάνου: 499 gr

- Ευαισθησία ανίχνευσης: από 50 ppm έως 1000 ppm
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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ  ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ  ΔΙΑΡΡΟΩΝ

COR40905 Ηλεκτρονικός ανιχνευτής διαρροών εύφλεκτων αερίων - εντός πλαστικής βαλίτσας

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

Ο υψηλής ποιότητας ηλεκτρονικός ανιχνευτής διαρροής εύφλεκτων αερίων (μοντέλο 35750), περιλαμβάνει 

πρωτοποριακό αισθητήρα και μικροεπεξεργαστή τελευταίας τεχνολογίας. Η συσκευή αυτή ανιχνεύει τις πιο 

μικρές διαρροές, άμεσα και με ακρίβεια.

- Έξι (6) βαθμίδες ευαισθησίας

- Αυτόματη προθέρμανση συσκευής

- Λειτουργία RESET

- Δυνατός φακός LED

- Ηχητικό  διαρροής και οπτική ένδειξη επιπέδου διαρροήςalarm

- Επαναφορτιζόμενες μπαταρίες Νi-ΜF

- Ένδειξη χαμηλής στάθμης μπαταρίας

- Ειδική ανθεκτική  από σκληρό πλαστικό ( ), βαλίτσα μεταφοράς με θήκες για το όργανο και τα εξαρτήματά του., ABS

- Αμερικανικής κατασκευής, εγκεκριμένο κατά  και  UL CE.

Ανιχνεύσιμα μείγματα: Ακετόνη, Ασετυλίνη, 

Αμμωνία (R-717), Βενζόλιο, Βουτάνιο, Βουτανόλη, 

Χλώριο, Αιθάνιο (R-170), Αιθανόλη, Βενζίνη, Εξάνιο, 

Υδρογόνο, Θείο, Ισοβουτάνιο (R-600A), Mεθάνιο (Φ.Α.), 

Μεθανόλη, Οξικό μεθύλιο, Μεθυλο-χλωρίδιο,

Μεθυλ-αιθέρας, Νάφθα, Ν-Βουτάνιο, Πεντάνιο, 

Προπάνιο (R-290), Προπανόλη, Διοξείδιο του Θείου, 

Τριχλωροαιθάνιο.

ΚΩΔΙΚΟΣ

Το εύκαμπτο αρθρωτό ακροφύσιο μήκους 15" έχει ενσωματωμένο στην άκρη του, ένα δυνατό φακό LED για την 

ευκολότερη αναγνώριση διαρροών σε δυσπρόσιτα σημεία. Στην εργονομική λαβή υπάρχει ο πίνακας ελέγχου 

των λειτουργιών με κουμπιά αφής για εύκολο και γρήγορο χειρισμό. Κάθε μια από τις 6 βαθμίδες ευαισθησίας 

έχει ηχητικό alarm και οπτική ένδειξη για την αναγνώριση της διαρροής.

Στην ειδική ανθεκτική (από τους κραδασμούς) βαλίτσα μεταφοράς, περιλαμβάνονται επαναφορτιζόμενες 

μπαταρίες και φορτιστής.   
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