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GasCheck H2 har utvecklats särskilt för att kunna detektera 
mycket små läckage på trycksatta ledningar. H2-molekylen är 
tillräckligt liten för att genomtränga nästan vilket markmateial 
som helst och kan sålunda detekteras enkelt på markytan.

Enheten har två mätintervaller:
 
•  (Låg) 0 PPM - 9,999 PPM
•  (Hög) 1% - 9,99%
 
GasCheck H2 växlar automatiskt från låg till hög.
 
Denna utrustning har utvecklats av F.A.S.T. och i kombination 
med en kraftfull pump ger den snabbt svar om gasutslag finns. 
Pumpning kan ökas under en kort tid för att vädra mätare 
och sensor. 

Den uppmätta datan visas optiskt och anges också akustiskt 
när värdet har överskridits.

Utrsutningen är lätt att använda genom 5 knappar som visar 
lättförstårliga symboler.

Display: Tydlig LCD-display.

Sensorn:  H2 sensor för PPM intervallet

Mätområden:  1 ppm - 9,99 volymprocent
 
Mätindikation: 0 till 9,999 PPM och 1 till 9,99 volymprocent
 
Batterier:  Laddningsbara NiMH-batterier
  (7.2V/4,0 Ah).  Drifttid 8 timmar.
 
Pump:  Membranpump med en pumpning av ca  

 1,5 liter per minut.

Larmfunktioner:  Fel indikeras optiskt och akustiskt.
  
Larmgränser:  Denna gräns kan ställas in för varje  
  mätning genom knapptryck.
 
Nollpunkt:  Indikatorn för varje mätområde kan 
  sättas till noll genom ”0”-knappen.

Mått/Vikt:  212 x 80 x 130 mm (LxBxH) / ca. 1,7 kg

Aktuell ledning görs trycklös, om möjligt tömmas på vatten. 

Ledningen trycksätts med vätgas (Naton/Formiergas som 
finns i både 5% och 10% blandning).  

Tiden för gasen att tränga upp till ytan är beroende på mark-
förhållanden och läckans storlek. 

Vanligen kan sökningen påbörjas relativt snart efter att man 
med sond konstaterat att hela önskade ledningssträckan är 
fylld. 

Marksonden trimmas in för maxmal känslighet och sökningen 
görs med att sondens sugtratt sveps över marken eller pres-
sas mot ytan. 

När gas indikeras avgör man var starkaste koncentrationen 
finns genom att reglera känsligheten med detektorn.


