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Ürün broşürü

Sağlamlığı ve hafifliği ile, endüstriyel ortamlarda yorulmadan 

kullanılabilmesi

Ses hunisi sayesinde kaçakların daha iyi tespit edilmesi

Modern, yüksek kapasiteli Lityum iyon şarj edilebilir pil

Çalışma süresi min. 10 sa

Membran tuş takımıyla kolay çalıştırma

Kaçak dedektörü

testo Sensör LD

Boru sistemlerinde sızıntılardan kaçan gazlar (örneğin 

korozyon, sıkı olmayan vida bağlantıları vb.), ultrasonik 

aralıkta gürültülere neden olur. Testo Sensör LD ile, insan 

kulağı tarafından duyulamayan ve boyutlarından dolayı 

görülemeyen en küçük kaçaklar bile, metrelerce uzaktan 

tespit edilebilir. Testo Sensör LD; ultrasonik dalga boyunda, 

duyulması mümkün olmayan sesleri duyulabilir hale getirir.  

Bu sesler; rahatça takılabilen, ses geçirmez kulaklıklar ile 

yüksek sesli ortamlarda bile duyulabilir.  

Testo Sensör LD kaçak dedektörü, son derece hassas 

sensör teknolojisine sahiptir ve kaçak tespitinde gelişmiş 

destek sunar (örneğin; basınçlı hava, gaz, buhar ve vakum 

sistemleri, soğutma sistemleri, kapı fitillerinde). Dahili 

lazer işaretleyicisi sayesinde, kaçak noktaları rahatça 

işaretlenebilir.

http://www.testo.com
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Testo Elektronik ve Test Ölçüm
Cihazları Dış Ticaret Ltd. Şti.

Fulya Mahallesi Vefa Deresi Sokak
Gayrettepe İş Mrk. C Blok No:5/1

D: 2-3-4-5 Şişli-İstanbul
Tel: +90 212 217 01 55

Faks: +90 212 217 02 21
E-mail: infotesto@testo.com.tr

Teknik bilgi

testo Sensör LD

Teslimat kapsamı:
testo Sensör LD kaçak dedektörü, basınçlı 
hava sistemleri için; taşıma çantası, ses 
geçirmez kulaklıklar, uçlu-yönlü boru, 
elektrik fişi ünitesi, ses hunisi

Ürün kodu 8800 0301

Çalışma süresi 10 sa

Şarj süresi Ort. 1.5 sa

Çalışma sıcaklığı 0 ... 40 °C

Saklama sıcaklığı -10 °C ... +50°C

Standart “Ultrasonik kullanarak kaçakların Standart 
Test Metodu”nun Sınıf 1 cihazlarının 
gereksinimlerine uyumlu. 
(ASTM Int. - E1002-05)

Çalışma frekansı

Bağlantılar

Lazer

40 kHz +/- 2 KHz

Kulaklıklar için 3.5 mm telefon fişi 
Harici bir şarj cihazı bağlamak için adaptör 
deliği

Dalga boyu: 645 ... 660 nm  
Çıkış: < 1 mW (lazer sınıfı 2)
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