
Specjalista od wykrywania nieszczelności za 
pomocą gazu znacznikowego i wodoruVARIOTEC  460 Tracergas®



®VARIOTEC  460 Tracergas

Postaw na precyzję i bezpieczeństwo
®Przyrząd do detekcji i pomiaru gazu VARIOTEC  460 

Tracergas został zaprojektowany specjalnie do wykrywania 
nieszczelności rurociągów ułożonych w gruncie przy użyciu gazu 
znacznikowego. Odznacza się on doskonałą relacją ceny do 
jakości.

Precyzja: Ze względu na niezwykle niską czułość 
poprzeczną sensora półprzewodnikowego na 
wilgoć i metan daje on całkowicie pewne wyniki 
i rozdzielczość do 0,1 ppm H .2

Funkcjonalność: Dzięki innowacyjnemu sposobowi obsługi, 
dużemu wyświetlaczowi i łatwej nawigacji po 
menu praca z przyrządem postępuje szybko i 
pewnie.

Efektywność: W połączeniu z sondą dzwonową D80 uzyskuje 
się znakomity czas reakcji.

Elastyczność: Zakres pomiarowy sensora przewodności 
cieplnej, rozszerzony do 100% obj. H , pozwala 2

z łatwością na wykonywanie innych zadań 
pomiarowych.

Integracja: Wyniki pomiarów można zapisać i przesłać 
przez złącze USB do komputera.

Mobilność: Czas ładowania 4 akumulatorków typu Mignon 
wynosi tylko 3 godziny, a czas pracy przyrządu – 
co najmniej 8 godzin. Alternatywnie można 
stosować również baterie wymienne.

Niezawodność: Jakość i trwałość przyrządów pomiarowych 
firmy Sewerin jest powszechnie znana. Gdyby 
jednak zaszła taka potrzeba, nasz działający na 
terenie całego kraju, serwis zapewnia szybką 
konserwację i naprawę.

Zastosowanie gazu znacznikowego jest sprawdzoną i wypróbowaną metodą lokalizowania nieszczelności. Metodę tę można stosować 
w gazowych i wodociągowych sieciach dystrybucyjnych, instalacjach w budynkach, systemach grzewczych, kablach teletechnicznych 
znajdujących się pod ciśnieniem, liniach wysokiego napięcia wypełnionych gazem albo na składowiskach odpadów z podwójnym 
warstwowym uszczelnieniem membranowym. Ponadto można ją wykorzystać podczas kontroli szczelności wyrobów przemysłowych, 
takich jak np. rury, pompy, bloki silników czy płaty skrzydeł.

Podczas wykrywania nieszczelności metodą gazu znacznikowego do badanych rurociągów lub innych urządzeń/produktów wprowadza 
się mieszaninę składającą się w 95% z azotu jako gazu nośnego i w 5% z wodoru. Wodór uchodzi przez miejsce nieszczelności i 
zostaje wykryty przez specjalny sensor o wysokiej czułości.

Niewielka ilość wodoru (tylko 5%) oznacza, że metoda ta jest całkowicie bezpieczna: gaz jest niepalny zgodnie z ISO 10156 dzięki 
zastosowaniu azotu jako gazu nośnego. Nie jest on toksyczny, a zatem może być stosowany w sieciach wodociągowych z wodą pitną, 
nie ma także działania korozyjnego.

Gaz znacznikowy jest łatwo dostępny i niedrogi. Można go nabyć w placówkach zajmujących się sprzedażą gazów technicznych lub 
spawalniczych. Ponadto jest on obojętny dla środowiska i przenika przez wszystkie warstwy nawierzchni, takie jak asfalt, beton czy inne 
warstwy kryjące. Zawsze znajduje sobie także najkrótszą drogę od miejsca nieszczelności do powierzchni.

Sprawdzona i wypróbowana metoda



®VARIOTEC  460 Tracergas

Pomiar w otworach kontrolnych

W połączeniu z sondą stożkową można określić stężenie gazu 
w gruncie. Pozwala to na dokładne zlokalizowanie miejsca 
przypuszczalnego uszkodzenia.

Pomiar gazu

Przyrząd pozwala stwierdzić całkowite napełnienie gazem lub 
nieobecność gazu podczas włączania do eksploatacji bądź 
wyłączania z niej przewodów doprowadzających wodór.

Kontrola budynków

Wykrywanie nawet najmniejszych śladów gazu w budynkach i 
lokalizacja miejsca jego pochodzenia, np.dla nieszczelności w 
wewnętrznych, zakrytych instalacjach. 

Kontrola dywanowa
®Za pomocą przyrządu VARIOTEC  460 Tracergas i sondy 

dzwonowej lub dywanowej można zmierzyć nawet najmniejsze 
stężenia gazu nad ułożonym w gruncie gazociągiem i 
niezawodnie określić miejsce uchodzenia nad nieszczelnością w 
gazociągu lub wodociągu.



Aplikacje

Dane techniczne

Wymiary 
(szer. × głęb. × wys.): około 148 × 57 × 205 mm

Waga: około 1000 g

Rodzaj 
zabezpieczenia: IP54 

Certyfikat: TÜV 07 ATEX 553353 X II2G Ex d e ib IIB T4 Gb
Urządzenie bazowe bez futerału skórzanego do:

, , C H , gaz znacznikowy o 
maks. 5% H  w N  
II2G Ex d e ib IIC T4 Gb
Urządzenie bazowe z futerałem skórzanym do:

, , C H , gaz znacznikowy, H

Napięcie ładowania: 12 V DC (maks. 1 A)

Temperatura pracy: -20ºC – +40ºC 

Temperatura 
przechowywania: -25ºC – +60ºC 

Ciśnienie: 800 – 1100 hPa

Wilgotność: 5 – 90% wilgotności względnej, 
bez kondensacji

Złącze: USB 

Pamięć danych: 8 MB

Wyświetlacz: 320 × 240 pikseli
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Aplikacje

Kontrola dywanowa

Pomiar w otworach 
kontrolnych

Kontrola budynków

Pomiar gazu

Zakres pomiarowy (H )2

0,0% obj. – 100% obj.

0,0 ppm – 5% obj.

0,0 ppm – 5% obj.

0,0% obj. – 100% obj.

Większa wartość dzięki właściwym 

akcesoriom

·

·

· 2

Sonda dzwonowa D80, sonda dywanowa, sonda stożkowa

Walizka transportowa

Generator gazu testowego PGG H  do wytwarzania 
niewielkich ilości wodoru do kontroli urządzenia w aplikacjach 
Kontrola dywanowa i Kontrola budynków

Sensory

Sensor przewodności cieplnej

Sensor półprzewodnikowy
Sensor przewodności cieplnej

Sensor półprzewodnikowy
Sensor przewodności cieplnej

Sensor przewodności cieplnej
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106951 – 07/12

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych. 
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Dalsze szczegóły techniczne oraz elementy 
wyposażenia dodatkowego dostępne na życzenie.

Sewerin Sp. z o.o. | ul. Annopol 3 | 03-236 Warszawa 
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