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Sensistor XRS9012 -  Spårgasläcksökare
Sensistor XRS9012 Egenskaper och fördelar Sensistor XRS9012

Tekniska data

Tillbehör

Spårgasläcksökare för läcksökning på alla typer av ledningar 
i  både mark och fastighet.

•  Snabb läcksökning tack vare enhetens höga och justerbara 
känslighet.

•  Tillförlitlig med den högselektiva vätgassensorn.

•  Lätt att bära och använda.

•  Snabbladdning i bilen (5 minuter laddning ger 20 minuters 
arbete).

•  Tålig design (vattentät, aluminiumhölje, IP55).

•  Inga rörliga delar, nästan underhållsfri.

•  Beprövad metod som använder utspädd vätgas som spårgas 
(5% vätgas i kvävgas)

•  Lämpar sig för alla typer av ledningar, bland annat  gas- och 
vattenledningar, tryckskyddade telekablar och gasfyllda 
kraftkablar.
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Känslighet: 0.7 ppm H2 i luft

Svarstid:  < 1 sekund

Starttid: < 10 sekunder

Utgångar: Display 10 nivåers LED-stapel
  Hörlur, standard, 3,5 mm jack, 8 ohm

Batterityp: Uppladdningsbara blybatterier 
  (gel elektrolyt)

Batteri- 13 timmar vid 20°C, 6 timmar vid -20°C
kapacitet: 

Underhåll: Underhållsfri

Laddare: Nätladdare inkluderad (100-240 VAC)
  Billaddare inkluderad (9-15 VDC)

Hölje: Aluminium

Skydds- IP55 (vattentät)
kapsling: 

Mått: 250 x 120 x 85 mm
  I väska: 260 x 220 x 95 mm

Vikt: 1,9 kg
  I väska: 2,5 kg

Temperatur: -20 till 50°C

Övrig teknisk information ring 08-608 24 20.

Handprob
Ingår i alla XRS9012. Liten och robust, för lätt 
och problemfri läcksökning. Handproben 
kan med enkla medel skyddas från fukt 
och vatten.

Sticksond
För läcksökning i de mest krävande miljöerna 
som grus, snö, lera och sand.

Marksond 8612
Lokaliserar läckor på nedgrävda och kanaliserade 
kablar och rör genom att suga spårgas från 
markytan, gatan eller golvet innan gasen vädras 
bort. Kan dra gas genom asfalt och betong.

Handprobsfölängare P12
För att använda handproben vid marknivå, eller 
för att förlänga dess räckvidd.


