
SNOOPER mini Uniwersalny detektor gazu dla instalatorów
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Dalsze szczegóły techniczne oraz elementy 
wyposażenia dodatkowego dostępne na życzenie.

106665 – 03/15

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych. 

Właściwości urządzenia
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 produkcji firmy SEWERIN to wytrzymały 
detektor gazu do kontroli szczelności dostępnych instalacji 
gazowych. W porównaniu z nadal często stosowanymi 
aerozolami do wyszukiwania wycieków gazu najważniejszą zaletą 
detektorów gazu jest to, że sygnalizują nie tylko samą obecność 
wycieku, lecz również wyświetlają stężenie gazu w miejscu 
nieszczelności.

Ponadto przy sprawdzaniu starszych instalacji gazowych 
stosowanie detektora gazu jest korzystniejsze: w przypadku 
zastosowania aerozolu istnieje niebezpieczeństwo 
niezamierzonego uszczelnienia miejsca wycieku przez zwilżenie 
materiału uszczelniającego, jakim są konopie, co może prowadzić 
do pominięcia nieszczelności. Wyciek, wykryty za pomocą 
detektora gazu, jest po naprawie trwale usunięty.

 dostępny jest z sensorami do metanu, 
propanu, a w wersji  również z sensorem do 
wodoru. Zwiększa to możliwości zastosowania przyrządu 

.

Wyszukiwanie wycieków w instalacjach wodociągowych oraz 
kontrola szczelności rur, zaworów i innych wyrobów 
przemysłowych są możliwe za pomocą przyrządu 

 z zastosowaniem metody gazu znacznikowego.
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Cechy

· Wymienne filtry sensorów

· Krótki czas osiągania gotowości do pracy dzięki bardzo 
krótkiemu czasowi nagrzewania

· Sygnał akustyczny, zależny od stężenia gazu, wyłączany

· Podświetlany wyświetlacz LCD

· Niewielka czułość poprzeczna na inne gazy i wilgoć

· Solidna obudowa

Zakresy pomiarowe / sensory

Rozdzielczość

5 ppm

50 ppm

0,2% obj.> 2000 – 22 000 ppm (0,2 – 2,2% obj.)

> 2000 – 10 000 ppm (0,2 – 1,0% obj.)

Zakresy pomiarowe

CH , C H :4  3 8

H :2

0 – 100 ppm

> 100 – 2000 ppm

ppm

ppm

% obj.

Jednostka pomiarowa

Komponenty

·

· Walizka

· Ładowarka

· Urządzenie do testowania

· Gazy testowe

SNOOPER mini

Coraz częstsze stosowanie w pojazdach propanu względnie gazu 
ziemnego wymaga badania szczelności zamontowanych instalacji 
gazowych. Dotyczy to zarówno wyposażenia fabrycznego, jak i 
przeglądów okresowych. Również i w tym zakresie 

 jest uniwersalnym urządzeniem dla profesjonalistów.

Dostępne są następujące warianty urządzenia:

 z giętkim wysięgnikiem i sensorem do metanu, 
propanu bądź wodoru w postaci „łabędziej szyi” (długość 22 cm)

 z czujnikiem ręcznym i sensorem metanu 
(kabel spiralny, uchwyt, giętki wysięgnik tzw. „łabędzia szyja”)
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