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Szivárgásmérő LED fénnyel, RLD2
Rend.sz.: 10 12 29
Jellemzők:
• Hat UV LED (hullámhossz: 395 nm) jelenítteti meg a szivárgás színanyagát
• A lézersugár az UV mező középpontjába mutat és maximális precizitásra ad
lehetőséget
• Kézilámpa 3 LED-del és 100 000 órás LED élettartammal
• Üzemi hőmérséklet: 0 °C ... 50 °C
• Praktikus, levehető kulcstartó karabínerrel
Üzemmódok:
A MODE gomb első megnyomásával az utoljára kiválasztott mód aktiválódik. Az
üzemmód kiválasztását követően a TRIGGER gombbal a következő funkciók
aktiválódnak:
1.

módban – Kézilámpa bekapcsolása*
módban – UV- és lézer fény együttes bekapcsolása
2.
módban – csak UV fény bekapcsolása
3.
módban – Csak lézer fény bekapcsolása
*A TRIGGER benyomva tartása közben a MODE gomb a készüléket folyamatos
kézilámpa üzemmódba kapcsolja, majd a TRIGGER gomb ismételt megnyomásával ezt
feloldja. Ez csak az 1. (kézilámpa) üzemmódban lehetséges.
Kezelés:
- Válassza ki az üzemmódot a MODE gomb segítségével: kézilámpa, UV- és lézer
fény együttesen, csak UV fény, csak lézer fény
- Irányítsa a készüléket a feltételezett szivárgás területre
- Nyomja meg a TRIGGER gombot a bekapcsoláshoz
- Az RLD2 a legtöbb UV festékkel dolgozik, amit hűtőfolyadékba fecskendeztek
- Kövesse a következő standard UV-felismerési technikákat:
o Ha lehetséges, sötétítse le a helyiséget, mert az UV-t a legjobban sötét
környezetben lehet érzékelni
o Az RLD2 a leghatékonyabban a szivárgástól számított 60 cm-en belül működik,
ezért a lehető legközelebb tartsa a készüléket a feltételezett szivárgástól
- Először használja az UV fényt a szivárgási terület megtalálásához majd végül a
lézersugárral a pontos pozíciót határozza meg
A működtetéshez 3 db mikroelem szükséges.
Elem behelyezése:

1.
2.
3.

Az elemtartó rekesz fedelét a felső részén nyomja lefelé majd húzza lea
fedelet.
Az ábra szerint helyezze be az elemeket.
Helyezze vissza az elemtartó rekesz fedelét.

Biztonsági előírások:
Ne nézzen közvetlenül az UV fénybe az RLD2 készülék bekapcsolt állapotában.
Ne irányítsa szemre a készüléket bekapcsolt állapotban.
A készülék házát puha, enyhén megnedvesített ruhával tisztítsa.
Ne merítse folyadékba a készüléket.
Tartsa be a használati útmutatóban foglaltakat.

