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WYKRYWACZ NIESZCZELNOŚCI NA PODCZERWIEŃ 
FIELDPIECE SRL2(K7)
Fieldpiece SRL2 to nowoczesny wykrywacz nieszczelności, wykorzystujący promieniowanie podczerwone. Wygodny, prosty w obsłudze 
oraz wytrzymały, a przede wszystkim wyjątkowo skuteczny, dzięki właściwościom zastosowanego czujnika podczerwieni.

SRL2 wykrywa wycieki czynników CFC, HFC, HCFC oraz ich mieszanin. Pozwala znaleźć wycieki rzędu 3g rocznie. Co ważne - skuteczność 
detekcji nie słabnie w kolejnych latach użytkowania. 

Wykrywacz nie reaguje na wilgoć ani oleje, a jego czułość jest niemal jednakowa dla wszystkich czynników. Czujnik wykrywa przy tym 
zmiany stężenia czynnika chłodniczego (a nie stężenie bezwzględne) – co ułatwia  zlokalizowanie dokładnego miejsca wycieku i sprawia, 
że działa skutecznie nawet w zanieczyszczonym środowisku.

Zalety:
• Uszczelniony czujnik nie wchodzi w kontakt z czynnikiem podczas badania, dzięki czemu 

nie następuje obniżenie jego sprawności oraz zmniejsza się ryzyko jego uszkodzenia (co jest 
typowe dla innych wykrywaczy)

• Czujnik wytrzymuje nawet 10 lat użytkowania, z zachowaniem wysokich parametrów
• Wybór jednego z 3 podstawowych poziomów czułości pozwala uniknąć fałszywych alarmów, 

a tryb Turbo - reagować na najmniejsze wykryte stężenie czynnika
• Alarm diodowy i dźwiękowy
• Gotowość do pracy w ciągu 30 sekund od włączenia - znacznie szybciej niż w innych typach 

wykrywaczy
• Wbudowany wymienny filtr zatrzymujący wilgoć oraz szkodliwe cząstki stałe
• Bateria zapewniająca nawet 8 godzin ciągłej pracy, w zestawie dodatkowo sieciowa  

i samochodowa ładowarka
• Procentowy wskaźnik rozładowania baterii
• Magnetyczny zaczep
• Wytrzymała konstrukcja przy wadze 400 g

Wybrane dane techniczne:
• Czułość: 3 g/rok i więcej (wysoki poziom czułości); 14 g/rok i więcej (średni poziom 

czułości);  28 g/rok i więcej (niski poziom czułości)
• Czas reakcji: od mniej niż 0,5 do 1 sekundy
• Automatyczna kalibracja
• Długość sondy: 38 cm
• Automatyczne wyłącznie: po 10 min. braku aktywności

W komplecie:
• 5 o-ringów i 10 zapasowych filtrów (RFL2)
• 23-cm sztywne przedłużenie sondy (RRE2)
• 23-cm elastyczne przedłużenie sondy (RFE2)
• Walizka na zestaw (ABMK3)
• Ładowarka sieciowa (RWA2)
• Ładowarka samochodowa (RCA2)
• Instrukcja obsługi

• Akumulator: 7,4 V DC (nominalnie)
• Kontrolka niskiego poziomu naładowania 

akumulatora.
• Czas ładowania: poniżej 4 godzin dla obu 

ładowarek w zestawie


