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EX-300, HLD-200, Tridan art.nr. 311276 

Halogen lækage detektor 

 

Indledning 

HLD-300 er den mest pålidelige lækage detektor til stede med kronisk 
sensor. Vi blander alle vores erfaringer og feedback fra kunderne om dette 
produkt, i håb om at det kan give vores kunder den bedste pris, ydeevne 
og pålidelighed. De følsomme dele er avancerede og pålidelige, klor 
kølemiddel sensor med høj følsomhed og høj repeterbarhed, er testen 
program styret af den kunstige intelligent mikrocomputer, med rimelige 
regler, nem og bekvem at bruge, fuldt udstyret og flere selvtilpassende 
indstillinger, bi-farvede LED lys, med visuelt og klart display, smart og 
bærbart design er praktisk. Når der er stor kølemiddel lækage, vil denne 
enhed automatisk levere en intens lyd til effektivt at identificere 
kølemiddel og lækager. 
 

 
 

Tekniske detaljer 

◆ Avanceret, lavt strømforbrug, otte-bit mikroprocessor i styreenheden. 

◆ Dual-farvede LED lys med progressiv og real-time display. 

◆ Følsomhed kan justeres i syv niveauer, alarm angives med lyd og lys. 

◆ udskiftelige sensor, let at vedligeholde 

◆ 7-niveau alarm med lyd og lys 

◆ Auto reset, afprøvning, når detektoren er tændt. 

◆ Batterispænding indikator. 

 

 

Tekniske parametre 

Sensor type: negativ kronisk Sensor 

Følsomhed: 3 gr. / år 

Opvarmningstid: 5 sekunder 

 

 



Anvendelsesområder: 

● detektering af lækager i systemet. Apparatet reagerer på alle halogene kølemidler (herunder klor og 

fluor). 

Dette indbefatter, men begrænses ikke til: 

CFC: R12, R11, R500, R503, etc ... 

HCFC. R22, R123, R124, R502, etc ... 

HFCs.R134a, R404a, R125 etc. ... 

Blandede gasser typer AZ-50.HP62.MP39 etc ... 

● Identificerer Ethylen lækager, oxid gasser på sygehuses steriliseringsudstyr mv. 

● Detect SF-6 i højspændingsanlæg maksimalafbrydere 

● Sporer de fleste gasser, som indeholder klor, fluor og brom (halogen gasser) 

● Identificerer rengøringsmidler, der anvendes i renseri applikationer såsom perchlorethylen. 

Til brændbare gasser som propan, isobutan (R600a) anbefales varenr. 311665 eller læksøgespray (varenr. 

310112). 

 

Driftsmiljø : 

 0 ° C ~ 52 ° C 

Luftfugtighed: <95% RH (ikke-kondenserende) 

Strømforsyning: To AA alkaline batterier 

Sensorspidsens levetid ved vedvarende brug: 

mere end 50 timer ved normal test status 

Specifikation: 175 x 55 x 34 (mm ) 

Sensor længde: 305 mm 

 

Drift , installation, brugervejledning: 

ON / OFF-knappen: tryk for at tænde / slukke detektoren. 

SENS knap: det er følsomhedsjustering knap, kan du justere følsomheden niveau efter behov (maks. niveau: 

7). LED lys angiver niveauet af følsomhed, mens hyppigheden af hørbar lyd ændres. Jo højere følsomhed, jo 

hurtigere er lyd frekvensen. 

RESET knap: Nulstiller baggrunds niveauet til "nul", en mulig lækage lyder højere end dette "nul" niveau og 

betragtes som et læk og udløser alarmen. 

 

 

 



 

 

Interfacet og knapper til EX-300 

OVENFRA OG NED. 
 
1 Fleksibel sensor arm 
2 Alarm højtaler 
3 LED lækage indikator 
4 Tænd/sluk knap 
5 Justering af følsomhed 
6  Reset/nulstil knap 
7 Sensorsonden 
 

 

 

Batteri Installation 

ADVARSEL! For at reducere risikoen for at antænde af brændbare gasser i et lukket miljø, må batterierne 

kun udskiftes i et åbent område eller lukket rum uden brændbare gas. 

◆ Batterispænding indikation: Teknikeren kan kontrollere batteriniveauet i standby, batteri lys er tændt. 

Forskellige batteriniveauer, farven på strømindikatoren skifter tilsvarende. 

De har funktioner som anført nedenfor: 

Grøn - opfylder kravene til normalt arbejde. 

Orange- lavt batteri arbejdstilstand. 

Rød - den tilladte driftsspænding, skal du udskifte batterierne så hurtigt som muligt. 

◆ Batteriudskiftning og installation, som vist i figur 2: 

1. (Se figur 2). Brug tommelfingeren til at skubbe og åbn batterirummet som sidder i bunden af detektoren, 

og fjern dækslet. 

 



 

2: Isæt to AA alkaline batterier i detektoren, vær opmærksom på  polaritetsangivelserne på siden af 

beslaget, og luk derefter batteridækslet. 

 

Lækagesøgningsmetode 

Når detektoren tændes eller slukkes ved at trykke på ON / OFF knappen er alle LED-lys på tændt i tre 

sekunder, og detektoren nulstilles automatisk. Efter dette auto-reset, lyser kun den første LED til venstre. 

(Grøn: batterierne er gode, Orange: batterierne er lave, og du skal udskifte dem hurtigst, Rød: batterierne 

skal udskiftes før normal læksøgning). Når summeren lyder regelmæssigt og detektoren har fastsat 

niveauet af halogene gasser  i atmosfæren til "nul", er søgeren klar. 

 

Bruger instruktion: 

 

1: Kontroller først batteriniveau ved at observere lyset på strømindikatoren 

2: Når detektoren er tændt, er standard følsomhed på niveau 5. Du vil høre en hurtig, men ensartet bip 

niveau. Følsomheden kan justeres ved at trykke på SENS, i henhold til dine krav. 

3: Begynde at søge efter lækager. Når kølemidlet detekteres, vil en sirenen med en hastighed helt forskellig 

fra tidligere bip lyde. Og lysene vil gradvist aktiveret. 

4: Følsomheden kan til enhver tid justeres under driften ved at trykke SENS knappen. Denne justering 

påvirker ikke søgningen. 

5: Hvis alarmen fremkommer før følerspidsen rører en lækage kilde, skal du trykke på knappen RESET for at 

nulstille følsomheden til  "0" og alarmen afstilles, så kan du atter opdage utætheder. 

 

 

 

 

 



Søgemetode: 

Se figur 3. 

 

1: Tjek kølesystemet visuelt. Bemærk fedtede og beskidte pletter, åbne ventiler, spoler, forbindelser eller 

rørsamlinger som er de områder, hvor der er størst risiko for lækage. 

2: Start lækagesøgningen med en hastighed på 1 cm / sek, og afstanden mellem sensorspidsen og 

afprøvningsmediet  bør være 1-3cm. 

3: Når en alarm opstår, kan det tyde på en lækage i nærheden. Søg rundt i området igen, og se, om alarmen 

gentages. Hvis en lækage bekræftes, skal du finde lækagekilden ved at flytte testeren langsomt fra ingen 

lækage (ingen alarm) til det utætte område fra forskellige retninger. Derudover kan du finde lækagen ved 

at flytte detektoren væk fra det utætte område og nulstille enheden, justere følsomheden til det lavere 

niveau, og gentage ovenstående proces. Når du har fået lækagen bekræftet, markér omkring lækagen og 

fortsætte søgningen i hele systemet. 

4: Yderligere testning kan være nødvendig for at fjerne enhver tvetydighed som andre forureninger på 

stedet kan medføre, dette kan nemlig medføre at detektoren opfører sig unormalt. Rengør det utætte 

område med en tør klud. Luftblæs eventuel det utætte område med tør luft og gentag trin 3 som ovenfor 

beskrevet. 

5: Lækage i en fordamperflade er vanskeligere at påvise end i andre områder fordi det er vanskeligt for 

sensoren at få adgang til hele fordamperspolen. De fleste vandfordampningsapparater består af moduler 

og installeres i et lukket rum med udluftning for varmeveksling. 

Systemer med ventilation skal forblive tændt i 10 sekunder og derefter slukkes ventilatoren, vent 10-15 

minutter, og brug brug herefter HLD-200  til at detektere afsætningsmulighed for kondensat (sørg for 

sensorspidsen ikke kommer i kontakt med kondensat), eller opdager luft inde i inddampningskammeret. De 

fleste halogene gasser  er lettere end luft, og de samler sig typisk på det højeste sted i det lukkede rum. En 

alarm kan angive en lækage i fordamper spolen, men det er vanskeligt at bestemme det nøjagtige lækage 

sted. I de fleste tilfælde erstattet hele fordamperen. 

 

Bemærkninger før læksøgningen 

1: Til detektering af lækager i et kølesystem, skal systemet  mindst have et normalt driftstryk eller i det 

mindste delvist opnå mindst 50 PSI. Lave temperaturer (lavere end 59 ℉ eller 15 ° C) kan sænke det 

nødvendige tryk og kan gøre det vanskeligt at opdage en lækage. Hvis der ikke opdages en utæthed, 

betyder det ikke, at systemet ikke har gas lækage. Check med trykprøvning før der konkluderes. 

 



2: Utætte områder er normalt dækket med urenheder såsom kompressorolie eller snavs, og pas på ikke at 

lade spidsen af sensoren komme i kontakt med disse stoffer. 

3: Hovedformålet  er at opdage relative ændringer via sensorspidsen. Manuelt justering for at finde lækage 

kilden og nustille detektoren  "frisk luft". Du kan følge anbefalingerne nedenfor: 

(1) I områder, hvor luften er forurenet med halogene kølemidler, skal du trykke på knappen Nulstil for at 

"ignorere"  baggrundslækager. Sørg for ikke at flytte sensorspidsen fra den forurenede baggrund, mens 

nulstilling af detektoren er udført. 

(2) I blæsende område, er kølemidlet hurtigt fortyndet eller taget væk fra læk kilden. Teknikeren kan bruge 

en vindskærm at isolere lækager eller suspendere blæsere mv. 

(3) For at undgå falske alarmer, lad ikke sensoren tip til at komme i kontakt med fugt eller andre 

opløsningsmidler. 

 

Vedligeholdelse. 

Korrekt vedligeholdelse er vigtig og kan forlænge levetiden og forbedre din detektor. 

Advarsel: Sluk for strømmen, før du udskifter sensorspidsen. Spændingen over spidsen kan resultere i 

elektrisk stød. Hold sensorspidsen ren: Brug bomuldsklud eller tør luft til at rense sensorspidsen hvis den 

bliver forurenet. Hvis sensorspidsens beskyttelsesdækslet er forurenet, sæt spidsen i absolut ren alkohol i 

et par minutter, og brug derefter komprimeret luft til at blæse den tør, eller tør med klud. 

Bemærk: Brug aldrig stærke opløsningsmidler såsom benzin, mineralolie, terpentin, disse opløsningsmidler 

kan bevirke at der kommer en tynd film på sensoren og dermed reducere følsomheden af detektoren og 

bevirke, at  detektoren er langsommere til at reagere på en læk. 

Opbevar detektoren og spidsen et tørt og rent sted, fjern batterierne, hvis detektoren ikke bruges i længere 

tid. 

 

Fejlfinding 

Hvis detektoren ikke starter. Mulige årsager: 

A. energien af batterierne er for lavt til at starte. Løsning: Udskift med nye AA-batterier. 

B. poldelen i batteri terminalen er blevet oxideret. Løsning: Skrab oxidationslaget væk. 

C. Detektoren svarede ikke på en bekræftet lækage. Mulig årsag: Sensorspidsen er opbrugt eller forurenet. 

Løsning: Skift til en ny sensor 3080-EX-3ES, så hurtigt som muligt. 

D. Detektoren giver falske alarmer, når der ikke er halogene kølemidler i nærheden. Mulige årsager: 

Sammensætningen af atmosfæren har ændret sig. Løsning: tryk på knappen RESET for at indstille 

baggrunden til "nul"-niveau, og prøv at undgå en ændring i temperatur eller fugtighed. 

 

VIGTIGT ! Dette er en direkte oversættelse af den engelske originaltekst produceret af fabrikanten 

Teksten kan indeholde fejl og bruges som en indikation af fornuft. 


