
OUR TWO FASTEST AND MOST 
RELIABLE LEAK DETECTORS.  

Portable, Powerful  
Leak Detectors
These two Fieldpiece leak 
detectors are highly sensitive, 
durable, and more reliable than 
anything else on the market. 
Both models feature a large 
LCD that provides information 
about the leaks with bar graphs 
and numerical values. Their 
rechargeable batteries enable 
10 to 18 hours of use per charge. 
They are designed for the field 
with rugged blow molded 
carrying cases and water  
resistant bodies. 

n Good for a wide range of situations due to 
consistent detection across many refrigerants

n Infrared sensor lasts 10 years 

n Great on R410A refrigerant

n Field replaceable heated diode sensor

Heated Diode Refrigerant  
Leak Detector, DR58 

Infrared Refrigerant  
Leak Detector, DR82

A2L
COMPATIBLE

DR82 | DR58 Refrigerant Leak DetectorsFieldpiece®



Fieldpiece Instruments Inc. 
1636 West Collins Ave

Orange, CA 92867

DR82 DR58

Sensor Type Infrared Heated Diode

Refrigerants
Detects CFC, HFC, HCFC, HFO and blends and  

doesn’t trigger on oil or soap bubbles   
Detects CFC, HFC, HCFC, HFO and blends  

Sensor Life 10 years 300 hours

Display Type LCD (backlit for indoor use) LCD (backlit for indoor use)

Detection Feedback
Numerical leak size indicator, bar graph, 

audio speaker and lighted tip
Numerical leak size indicator, bar graph, 

audio speaker and lighted tip

Water Resistance Certified IP54 Certified IP54 

Body Type Compact, rugged overmolded Compact, rugged overmolded

Battery Type USB-C Rechargeable Lithium-ion USB-C Rechargeable Lithium-ion

Battery Life 10 hours 18 hours

Included Rugged case, 5 replacement filter tips RFT6 Rugged case, 5 replacement filter tips RFT6

Status Bar
- Sensitivity
- Mute
- Battery

Numerical Leak 
Size Indicator 
with Bar Graph

Message Line

Lighted Tip

Speaker

Charging Port

Portable, Powerful Leak Detectors Find Leaks Fast with Easy to Read LCD Screen

All in One, Replaceable Filter Tips
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Diensten van EURO-INDEX

EURO-INDEX is fabrikant, importeur en distributeur van diverse A-merken op het gebied van test- en  
meetinstrumenten. Daarnaast leveren wij een groot aantal diensten om het gebruik van deze instrumenten 
in uw bedrijfsvoering te optimaliseren. Dit omvat uiteraard onderhoud, reparatie en kalibratie van de  
instrumenten, maar ook kennisdeling via de EURO-INDEX Academy en verhuur van instrumenten.

Geautoriseerd Service Centrum
EURO-INDEX b.v. is van alle vertegenwoordigde merken een 
Geautoriseerd Service Centrum. Dit betekent dat uw instrumenten 
worden behandelt door technici die zijn opgeleid door de fabrikant 
en beschikken over de juiste gereedschappen en software. Er 
worden uitsluitend originele onderdelen toegepast en de garantie 
van uw instrument, evenals de certificering (ATEX, EN50379, etc.) 
blijven intact. 

Kalibratielaboratorium
Ons moderne service- en kalibratielaboratorium beschikt over een 
RvA accreditatie naar NEN-EN-ISO/IEC 17025. Deze accreditatie 
geldt voor grootheden, zoals gespecificeerd in de 
scope bij accreditatienummer K105.

Mobiele Service
Naast de vaste kalibratielaboratoria in Capelle aan den IJssel en  
Zaventem beschikken wij ook over een laboratorium op wielen 
met de naam “Mobiele Service”. Dit biedt vertrouwde 
service en kwaliteit, bij u voor de deur!

KWS®

KWS® is een uniek servicesysteem voor uw meetinstrumenten  
met periodiek onderhoud en kalibratie tegen vaste, lage kosten. 
Via een gratis webportal (mijnkws.nl) heeft u altijd 
en overal beschikking over uw kalibratiecertificaten.

Verhuur van meetinstrumenten
	� Uitgebreid assortiment
	� Nauwkeurigheid aantoonbaar door actueel kalibratiecertificaat
	� Deskundig advies
	� Complete levering inclusief accessoires

EURO-INDEX Academy
	� Trainingen (individueel en klassikaal)
	� Cursussen en workshops
	� Demonstratie- en instructievideo’s
	� Whitepapers

Wijzigingen voorbehouden EURO-INDEX® NL 21004

Servicebalie Onderhoud, reparatie en kalibratie Cursussen en workshops Mobiele Service

Kijk voor een overzicht van al onze 
diensten op euro-index.nl/diensten

http://www.euro-index.nl
http://www.euro-index.nl
mailto:verkoop%40euro-index.nl?subject=
https://www.euro-index.nl/nl/kwaliteit/
https://www.rva.nl/
https://www.euro-index.nl/nl/diensten-van-euro-index/
https://www.euro-index.nl/nl/onderhoud-reparatie-en-kalibratie/mijn-kws/
https://www.euro-index.nl/nl/onderhoud-reparatie-en-kalibratie/mobiele-service/
https://www.euro-index.nl/nl/euro-index-academy/cursussen-workshops/
https://www.euro-index.nl/nl/kalibratielaboratorium/
https://www.euro-index.nl/nl/servicebalie/
https://www.euro-index.nl/nl/diensten-van-euro-index/
https://www.euro-index.nl/nl/over-ons/

	Knop 40: 
	Knop 41: 
	Knop 42: 
	Knop 43: 
	Knop 44: 


