
Alimentare 2 buc baterii alcaline
Timp de încãlzire 10 secunde 
Refrigeranþii detectaþi Toþi agenþii CFC, HCFC ºi

HFC inclusiv: R-12, R-22, 
R-123,R-134a ºi compuºii 
R-404a,R-408A, R-409A º i
R-410A

Senzor 
Tip diodã încalzitã
Duratã de viaþã estimatã 150 ore sau 1 an la utilizare

normalã
Durata de funcþionare a bateriei 11 ore minim în modul de

operare: sensibilitate înaltã 
20 ore minim în modul de
operare: sensibilitate
coborâtã  

Timp de rãspuns instantaneu
Sensibilitate instrumentul detecteazã o

scãpare de cel putin 14g/an
prin deplasarea vârfului
tubului flexibil cu 50mm/s la
o distanþã de 5 mm dea-
supra sursei de scãpare
respectiv o scãpare de cel
puþin 3 g/an când vârful
tubului este menþinut dea-
supra sursei de pierderi
pentru cel puþin 5 sec 

Reglajul sensibilitãþii automat
Greutate 0,53 kg (fãrã baterii)
Dimensiuni 53,8 x 241,3 x 61 mm
Lungime tub flexibil 56 mm 

Localizeazã rapid punctele prin care au loc pierderi de
refrigeranþi 

Senzorul  cu diodã încãlzitã (tehnologie patentatã)
reprezintã aplicarea, în cazul senzorului, a celei mai perfor-
mante tehnologii de ultima orã 

Control al circuitelor prin microprocesor patentat 
Nivele de detecþie selectabile, de sensibilitate înalta ºi

joasã
Ventilator pentru direcþionarea jetului de aer peste sen-

zor pentru testarea rapidã a probei

Funcþie automatã de aducere la zero ºi factor de com-
pensare a mediului ce permite ca punctul prin care are loc
pierderea sã fie rapid detectat chiar ºi în atmosfere în care
existã deja o anumitã concentraþie de refrigerant fãrã sã fie
necesar reglajul manual al sensibilitãþii 

Tub flexibil cu lungimea de 356 mm pentru prelevare
probe din zone greu accesibile 

Simplu de operat, uºor manevrabil
Nu necesitã operaþiuni de calibrare
Baterii incluse 
Garanþie 1 an 

Dotãri

Caracteristici tehnice 
Detectorul de
scãpãri fluide frig-
orifice Tru Pointe

este un instrument
portabil care
funcþioneazã ali-
mentat cu baterii ºi
care este destinat
localizãrii punctelor
prin care au loc
pierderi de fluide
frigorifice din insta-
laþiile de aer
condiþionat ºi din
sistemele de
rãcire, cilere sau
sisteme de pãs-
trare la re ce.

Tru Pointe este
destinat tehnicie-
nilor de service
pentru echipa-
mentele  HVAC,
aparatele frigori-
fice, departa-
mentelor de
mentenanþã ale
fabricilor, ate-
lierelor auto ºi pro-
ducãtorilor de
aparate ºi camere
frigorifice


