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2 Důležité informace 

 

Vážený zákazníku, 

 

Děkujeme, že jste se rozhodl pro náš ultrazvukový detektor úniku! Před uvedením přístroje do provozu 
si prosím, pozorně přečtěte tento návod k obsluze a řiďte se našimi pokyny. Pouze při důsledném 
respektování popsaných předpisů a informací může být zaručena bezvadná funkce přístroje a bezpečný 
provoz. 
 

Při nerespektování nebo nedodržení může na škody, které z tohoto důvodu vzniknou, zaniknout nárok 
na uplatnění záruky ze strany výrobce. 
 
Zásahy na přístroji jakéhokoliv druhu, pokud neodpovídají správným a popsaným postupům, vedou 
k propadnutí záruky a k vyloučení zodpovědnosti. 
 
Přístroj je určen výlučně k popsanému účelu použití. 
 
Nepřebíráme naprosto žádnou záruku ohledně způsobilosti k nějakému určitému účelu a neručíme za 
případné chyby, které jsou v tomto návodu k použití vytištěny. Rovněž tak za následné škody 
v souvislosti s dodávkou, produktivitou nebo použitím tohoto přístroje. 
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3 Bezpečnostní pokyny 
 
 
 

3.1 K tomuto dokumentu 

 

 Přečtěte si tuto dokumentaci pozorně a seznamte se s výrobkem dříve, než jej 
začnete používat. Věnujte především pozornost bezpečnostním a výstražným 
pokynům, abyste předešli zranění a poškození přístroje. 

 Uchovávejte tuto dokumentaci na dosah, abyste ji v případě potřeby mohli 
použít. 

 Předejte tuto dokumentaci pozdějším uživatelům přístroje. 
 
 

3.2 Zajištění bezpečnosti 

 
 
 
 
 
 

   

 Používejte tento přístroj pouze podle jeho povahy a určení a v rozsahu 
parametrů, uvedených v technických datech. Nepoužívejte násilí. 

 Nikdy neměřte s přístrojem na elektricky vodivých dílech, ani v jejich blízkosti! 
Během vyhledávání úniků u elektrických systémů zachovávejte, prosím, 
dostatečný bezpečný odstup, abyste zabránili zásahu elektrickým proudem! 

 Vždy zapněte přístroj dříve, než si nasadíte sluchátka! Při vysokých hladinách 
signálu (sloupcový graf v červené oblasti) může být i hlasitost přiměřeně tomu 
silná. Pomocí nastavení citlivosti se dá hlasitost redukovat.  

 Nikdy nesměřujte vestavěným laserem přímo do očí! Bezpodmínečně zabraňte 
přímému záření do očí lidí a zvířat!  
Laserový modul: odpovídá DIN EN 60825-1: 2015-07 třída 2 (<1mW) 

 Respektujte předepsanou skladovací a provozní teplotu. 

 Při nevhodném zacházení nebo působení síly dochází k pozbytí záruky. 
 

Pos: 10 /TD/Über schriften/2.3 Umwelt schützen @ 0\mod_1173780843645_6.doc @ 373 @  2 @  1 

3.3 Ochrana životního prostředí 

 

 Vadné akumulátory / vybité baterie likvidujte v souladu s platnými zákonnými 
předpisy. 

 Po skončení doby používání výrobku jej odevzdejte ve sběrně tříděného odpadu 
pro elektrické a elektronické přístroje (respektujte místní předpisy) nebo výrobek zašlete 
firmě Testo k likvidaci. 
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4 Všeobecný popis funkce 

 
Při úniku plynu z netěsností v potrubních systémech (netěsná šroubová spojení, koroze, atd.) vznikají 
šumy slyšitelné v ultrazvukové oblasti. Pomocí přístroje Testo Sensor LD se dají již ze vzdálenosti 
několika metrů detekovat i ty nejmenší úniky, které nejsou pro lidské ucho slyšitelné a kvůli jejich 
velikosti nejsou ani viditelné. Testo Sensor LD převádí neslyšitelný ultrazvuk do slyšitelných frekvencí. 
Tyto šumy lze vnímat i v hlučném prostředí pomocí pohodlných, zvukotěsných sluchátek.  
 
Díky integrovanému laserovému zaměřovači, který slouží ke stanovení cílové polohy, lze místo úniku 
přesněji lokalizovat.   
 
Citlivost přístroje se dá dále zlepšit použitím zvláště koncipovaného akustického trychtýře, protože se 
tím dosáhne silnější vazby zvukových vln.  
Tento trychtýř působí jako směrový mikrofon, přičemž potlačuje rušivé vedlejší hluky a je usnadněna 
velmi přesná lokalizace úniků i v těžko přístupných místech.  
Rovněž vnitřní laserový zaměřovač může být díky zvláštní konstrukci akustického trychtýře neomezeně 
používán. 
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5 Komponenty přístroje a prvky obsluhy 

5.1 Čelní strana 

 
Na následujícím obrázku jsou popsány komponenty přístroje a prvky obsluhy na čelní straně. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

LED zobrazení stavu 

Tlačítko zapnuto / 
vypnuto 

Hlasitost/nižší citlivost 
 
 

Hlasitost/větší citlivost 
 
 

Tlačítko pro Laser 
zapnuto/vypnuto 

2“ barevný 
displej TFT 
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5.2 Hlava senzoru a konektory 

 

 
 
 

 

Ultrazvukový 
mikrofon 

Otvor laserového zaměřovače 

Konektor pro 
nabíjení 

Jack 3,5mm pro připojení 
sluchátek 
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6 Příslušenství 

 
K ultrazvukovému detektoru Testo Sensor LD jsou k dispozici další díly příslušenství, s nimiž lze detekci 
úniku usnadnit a zlepšit.  

 

 
 

6.1 Akustický trychtýř 

Akustický trychtýř vazbou zvukových vln umožňuje akustické zesílení a upřesňuje určení polohy úniku. 
Díky zvláštní konstrukci je integrovaný laserový zaměřovač i nadále použitelný. Akustický trychtýř se 
jednoduše nasune na hlavu senzoru a lehce se pootočí, až se výstupky zámku dostanou na doraz. 
Postupujte přitom opatrně, aby se trychtýř nepřekroutil. 

6.2 Směrový akustický nástavec se špičkou 

Směrový akustický nástavec se špičkou se používá pro vyhledání velmi malých úniků pro určení jejich 
polohy a pro lokalizaci. Stejně jako akustický trychtýř lze nástavec nasadit na hlavu senzoru a otočením 
zajistit. 
 

 
 
  

Akustický 
trychtýř 

Směrový 
akustický 
nástavec se 
špičkou 

Namontovaný 
akustický 
trychtýř 

Namontovaný 
směrový 
akustický 
nástavec se 
špičkou 



 
 Uvedení do provozu 
  

Testo Sensor LD                                             Strana 9 z 17                                       V1.20 / CZ   04/07/2016 
  

 

7 Uvedení do provozu 

 

7.1 Zapnutí 

Podržte tlačítko zapnuto/vypnuto po dobu cca 1 s, přístroj se zapne a na displeji se objeví sekvence 
spouštění přístroje. Opakovaným stisknutím tlačítka se přístroj opět vypne. 

7.2 Hlasitěji/tišeji 

Tlačítkem hlasitěji a tišeji se dá zvyšovat, příp. snižovat hlasitost ve sluchátkách a citlivost v rozsahu 16 
stupňů. Trvalým stisknutím tlačítka se hodnota automaticky zvyšuje/snižuje. 

7.3 Laser 

Tlačítkem laser zapnuto/vypnuto se dá zapnout/vypnout integrovaný laserový zaměřovač. V zapnutém 
stavu se objeví na displeji výstražný symbol laseru. Ve vypnutém stavu zůstane trojúhelníček šedý. 
 

 

Respektujte prosím, varovné pokyny pro provoz laseru! Bezpodmínečně zabraňte přímému 
záření do očí lidí a zvířat! 

8 Zobrazení 

Na následujícím obrázku jsou znázorněny a popsány zobrazovací prvky. 

 

8.1 Síla signálu (hladina) 

Ve středu displeje je v závislosti na přijímané síle signálu zobrazován sloupcový graf. V levém horním 
rohu displeje je zobrazována navíc číselná hodnota síly signálu v dB. Maximální znázorňovaná hladina je 
60 dB. 
 

Zobrazení hladiny signálu  
v dB 

Zobrazení Laser 
zapnut/vypnut 

Stav akumulátoru a 
zobrazení napětí 

Sloupcové zobrazení pro 
zvolenou citlivost (16 
stupňů) 
 

Sloupcové zobrazení hladiny 
přijímaného signálu (max. 
60dB) 
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8.2 Hlasitost/citlivost 

Na pravé straně se objevuje zvolená hlasitost/citlivost formou sloupce s max. 16 stupni. 

8.3 Stav nabití akumulátoru 

Na levé spodní straně je znázorněn symbol baterie se sloupcem udávajícím stav. Pod ním se objevuje 
navíc aktuální napětí akumulátoru ve Voltech.  
  



 
 Nabíjení akumulátoru 
  

Testo Sensor LD                                             Strana 11 z 17                                       V1.20 / CZ   04/07/2016 
  

 

9 Nabíjení akumulátoru 

 
Nabíjení akumulátoru probíhá uvnitř přístroje. Pro nabíjení se propojí síťový zdroj s integrovaným 
konektorem pro nabíjení přístroje Testo Sensor LD a síťová zásuvka 230 V. 
 
 

                
   
 
Ultrazvukový detektor úniku Testo Sensor LD zkontroluje stav nabití akumulátoru a případně 
automaticky spustí proces nabíjení. Jsou možné následující situace: 
 

 Jestliže je akumulátor již dostatečně nabitý, svítí po připojení síťového zdroje stavová LED dioda 
zeleně a další nabíjení neprobíhá.  

 Je-li stav nabití akumulátoru příliš nízký, spustí se automaticky proces nabíjení a LED dioda svítí 
červeně. Po dosažení konečné kapacity se nabíjení samo odpojí. LED dioda poté svítí trvale 
zeleně.  

 Červeně blikající LED dioda signalizuje chybu při nabíjení. To může být vyvoláno překročením, 
příp. podkročením přípustného teplotního rozsahu (0 – 40 °C).   

 
Poznámka1: 
Jestliže se přístroj během nabíjení zapne, tak se stav nabíjení znázorní pohyblivým sloupcovým 
zobrazením. Pod symbolem baterie se objeví nápis „Charging“. 
 

9.1 Ochrana proti hlubokému vybití 

Pro šetrné zacházení s používaným Li-Ionovým akumulátorem se přístroj při dosažení napětí  
cca 6,4 V automaticky vypne.  
 
 

                                                      
1 Podporováno od verze firmware V1.12  

Propojení síťového 
zdroje s konektorem pro 
nabíjení  

Během nabíjení 
akumulátoru svítí 
LED dioda 
červeně 
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10 Aplikace 

 
K typickým aplikacím ultrazvukového detektoru úniku Testo Sensor LD patří vyhledávání: 
 

 úniků v tlakových a vakuových systémech   

 úniků u zásobníků  

 míst úniku u pneumatických brzd nákladních aut a vlaků  

 úniků v potrubních systémech  

 úniků u přípojek kyslíku v nemocnicích 

 úniků u separátorů páry – netěsné ventily 

 částečných elektrických výbojů u izolací  
 
Také vadná ložiska u motorů a pohonů vytvářejí hluk v ultrazvukovém rozsahu, který je možné zjistit 
přístrojem Testo Sensor LD. 
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10.1 Zjištění úniků v systémech stlačeného vzduchu 

 
Stlačený vzduch je jedna z nejnákladnějších forem energie. Jenom v Německu spotřebuje každý rok 
60 000 zařízení na stlačený vzduch 14 000 000 000 kWh elektřiny. Z toho by se dalo lehce ušetřit 15% až 
20% (Peter Radgen, Fraunhofer Institut, Karlsruhe). Velká část těchto nákladů je zapříčiněna úniky 
v systémech stlačeného vzduchu. Vzduch jednoduše „zmizí“ nevyužit. 
 
Velké otvory lze zjistit snadno (syčení je již slyšet), ale otvory menší než 1 mm2 často zůstanou 
neodhaleny, protože je není slyšet. Pro zjištění těchto malých otvorů se dá velmi dobře použít 
ultrazvukový detektor Testo Sensor LD. 
  
Přístroj se nasměruje na potrubí nebo komponenty, kde je podezření úniku. Citlivost se nejdříve nastaví 
na polovinu. Integrovaný laser z určité vzdálenosti pomáhá při určování polohy. Citlivost se pomocí 
regulace hlasitosti mění tak dlouho, dokud se nedá povšimnout charakteristického hluku.  
 
Pomocí akustického trychtýře, který je již v sadě obsažen, lze dosáhnou výrazného zlepšení citlivosti. Tím 
se určí poloha úniku i z velké vzdálenosti. 
Pro zjištění velmi malých otvorů se na senzor nasadí směrový akustický nástavec se směrovou špičkou a 
podezřelá místa se objedou z bezprostředně malé vzdálenosti.  
 
 

11 Zvláštní charakteristiky přístroje 

 Robustnost a nízká hmotnost zajišťují používání v průmyslovém prostředí bez únavy 

 Zlepšené určení polohy úniku s volitelným akustickým trychtýřem 

 Moderní Li-Ionový akumulátor s vysokou kapacitou, externí nabíječka 

 Doba provozu > 10 hod. 

 Jednoduchá obsluha přes klávesnici 
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12 Rozsah dodávky 

Ultrazvukový detektor úniku Testo Sensor LD je nabízen volitelně jako jednotlivý přístroj nebo v sadě. 
Sada obsahující všechny komponenty a příslušenství, je uložena v robustním transportním kufru, který je 
odolný proti nárazu a chrání obsah. 
 
 

 
 
V následující tabulce je seznam komponentů s jejich objednacím číslem.  
 

Popis Objednací číslo 

Ultrazvukový detektor úniku Testo Sensor LD – sada, obsahuje: 8800 0301 

 Ultrazvukový detektor Testo Sensor LD základní přístroj 8800 0302 

 Akustický trychtýř 8800 0303 

 Zvukotěsná sluchátka   8800 0304 

 Směrový akustický nástavec se špičkou 8800 0305 

 Síťový zdroj (nabíječka) 8800 0306 

 Transportní kufr 8800 0307 

  

 
 
 
  

Akustický 
trychtýř 
(8800 0303) 

Směrový 
akustický 
nástavec se 
špičkou 
(8800 0305) 

Zvukotěsná 
sluchátka 
(8800 0304) 

Ext. síťový 
zdroj 
(nabíječka) 
(8800 0306)  

Ultrazvukový 
detektor Testo 
Sensor LD 
(8800 0302) 

Transportní kufr 
(8800 0307)  
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13 Technická data přístroje Testo Sensor LD 

 

Rozměry pouzdra 263 x 96 x 88 mm 

Hmotnost 0,4 kg, kompletní sada v kufru cca 2,8 kg 

Frekvenční rozsah 40kHz (+/- 2kHz) 

Napájení Interní, Li-Ionový akumulátor 7,4V 

Doba provozu > 10 hod 

Provozní teplota -5 °C až +40 °C 

Nabíjení Ext. nabíječka (obsah dodávky)  

Doba nabíjení  cca 1,5 hod. 

Skladovací teplota -10 °C až +50 °C 

Laser Vlnová délka 645-660nm, výstupní výkon < 1mW (laserová třída 2)  

Konektory 
Jack 3,5mm pro sluchátka, konektor síťového zdroje pro připojení 
externí nabíječky 

 

14 Tabulka výkonu 
 
Následující tabulka ukazuje vzdálenost, při které přístroj detekuje netěsnost při různých průměrech a různých 
tlacích (laboratorní podmínky):  
 

Tlak/průměr 0.1 mm 0.2 mm 0.5 mm 

0.5 bar 2 m 2 m 10 m 

5.0 bar 8 m 14 m 18 m 

 

 
 

15 Příloha 

 
V příloze na následující straně naleznete report testu použitého Li-Ionového akumulátoru. 
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Testo, s.r.o. 
Jinonická 80 
150 00 Praha 5 
tel.: 222 266 700 
fax: 222 266 748 
e-mail: info@testo.cz 
www.testo.cz  

mailto:info@testo.cz
http://www.testo.cz/

