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LEAK-DETECT
Přístroj pro zjišťování netěsností v rozvodech
tlakového vzduchu a pneumatických systémech

Hilger U. Kern

LEAK-DETECT

LEAK-DETECT je přístroj vyvinutý společností

Přístroj

Standardní rozsah dodávky

Hilger u. Kern Industrial electronics.

• Přístroj LEAK-DETECT

Tento přístroj je schopen detekovat i ty nejmenší

• Ultrazvukový mikrofon, délka 110 mm

netěsnosti v systémech stlačeného vzduchu.

• Směrový nástavec pro malé úniky

Tyto typy netěsností jsou typickým zdrojem

• Náhlavní sluchátka s hygienickými návleky

neslyšitelného ultrazvuku.

• Odolný plastový přenosný kufr

LEAK-DETECT je spolehlivý detektor, který
převádí ultrazvuk do slyšitelného pásma
a opticky zobrazuje úroveň signálu na LED sloupci.

Volitelné rozšíření
• Ultrazvukový mikrofon v teleskopickém nástavci,
délka 1.50 m - 3.00 m

LEAK-DETECT lze využít na hledání netěsností pro

• rozvody stlačeného vzduchu a všechny druhy
pneumatických systémů
• vakuová zařízení
• ventily a armatury
• parní potrubí
• kyslíkové přípojky v nemocnicích
• klimatizační systémy v motorových vozidlech

Vlastnosti a výhody
• Snadná manipulace
• Okamžitě připraven k použití
• Nabízí systematickou detekci úniků
• Snižuje provozní náklady a spotřebu stlač. vzduchu *)
• Zvyšuje spolehlivost pneumatických systémů *)
• Kontroluje těsnění oken a dveří automobilů,
kontejnerů, lodí, nákladních aut, autobusů, vlaků,
letadel, atd. *)

*) další informace naleznete na:
www.leak-detect.cz
www.hilger-kern.com v sekci "Industrial Electronics/Newsletter"

• Parabolický disk s laserovým zaměřovačem
• 9 V akumulátor s nabíječkou
• Ultrazvukový vysílač pro testování těsnosti
beztlakých systémů

Funkce

Únik je zdrojem ultrazvuku

Kontrola vzduchotěsnosti

Vlastností toku plynu proudícího přes hrany netěsnosti

Kombinace přístroje LEAK-DETECT s ultrazvukovým

je, že je zdrojem typického neslyšitelného signálu -

vysílačem (volitelné příslušenství) umožňuje kontrolovat

- ultrazvuku, který je definován kmitočtem.

těsnění v kabinách vozidel, kokpitů, ledničkách,

LEAK-DETECT převádí ultrazvuk do slyšitelného

skříních rozváděčů, atd.

pásma do sluchátek a zároveň zobrazuje
úroveň signálu na stupnici z LED diod.

1. Umístěte vysílač uvnitř kabiny a zapněte napájení.
2. Zavřete kryt/dveře/kabinu.
3. Zapněte přístroj LEAK-DETECT.
4. Pohybem ultrazvukového mikrofonu po celém
obvodu krytu/dveří zkontrolujte těsnost.

Hledání úniku
1. Připojte ultrazvukový mikrofon, teleskop nebo

5. Nasměrujte mikrofon do prostoru, kde je zařízení

parabolický disk do 9 pinového SUB-D konektoru

určené ke kontrole. Jedná se obvykle o potrubí,

přístroje.

tvarovky, spoje, ... . Pro zaměření na větší vzdálenost

2. Připojte a nasaďte si náhlavní sluchátka.

je užitečné použít ultrazvukový mikrofon v parabolickém

3. Stiskem tlačítka Zap./Vyp. zapněte napájení.

disku s laserovým ukazovátkem.

Zelená LED indikuje, že je baterie plně nabitá.

6. Pokud je zjištěn únik, narůstá intenzita signálu

4. Tlačítky "+" a "-" nastavte citlivost přístroje,

ve sluchátkách a současně narůstá signál

až ve sluchátkách uslyšíte šum. První žlutá LED

na LED stupnici. Charakter signálu ve sluchátkách

se rozsvítí.

umožní rozlišit různé zdroje ultrazvuku - pro únik
tlakového média je charakteristický šum, narozdíl
např. od pískání spínaných zdrojů apod.

Pozn.: Přístroj je napájen i ve vypnutém stavu.

Technické údaje

Pokud nebudete přístroj delší dobu používat,
doporučujeme vyjmout baterii.

Napájení

9V baterie / akumulátor

Ultrazvuková sonda

110mm, ohebný krk

Teleskop - délka

1,5 - 3,0m, 25mm Φ

Parabolický disk

380 mm Φ

Výstup

Sluchátka + LED stupnice

Rozměry
LEAK-DETECT

180 x 90 x 60 mm

Hmotnost

250 g

Rozměry
přenosný kufr

360 x 305 x 110 mm

Hmotnost vč. kufru

1500 g

Třída krytí

IP 67

Materiál skříně

ABS s elmag. stíněním

Provozní teplota

0 až +55°C

Značka schválení

CE (testováno proti elmg.
rušení a vyzařování)

zelená LED
= stav baterie

citlivost/
/hlasitost

úroveň ultrazvuku
MIN - MAX

Zap./Vyp.

Zjišťování vzdálených úniků

Funkce
Pro hůře přístupná či nepřístupná místa doporučujeme
použít prodlouženou sondu nebo teleskop.
Na delší vzdálenosti je užitečné použít parabolický disk
s integrovaným ultrazvukovým snímačem a laserovým
ukazovátkem. Ten usnadňuje zjišťování netěsností
na vzdálenosti od 20 m do více než 100 m (pro silnější
zdroje ultrazvuku).
Parabolický disk je vyroben z průhledného plastu,
laserová značka je tedy snadno viditelná. Příchozí
ultrazvukový signál se odráží od disku a je zaměřen
do místa ultrazvukového mikrofonu. Šum je ignorován.
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Zastoupení pro Českou republiku
a Slovenskou republiku:
SPM Instrument s.r.o.
Kounicova 271/13
602 00 Brno
Česká republika
T +420 530 502 904
F +420 549 123 159
info@spminstrument.cz
www.spminstrument.cz

Technické údaje mohou být za účelem technického vývoje změněny bez upozornění.

