REFRIGERANT LEAK DETECTOR
6 Vertical LED’s
for visual leak level indication

Keypad Control

SPECIFICATIONS:
• 6 Levels of Sensitivity
(15 Levels of Detection)
• Detects leaks as small as
1/10 oz per year
• Detects all refrigerants
(CFC’s, HCFC’s, HFC’s)
• Meets and exceeds SAE J1627
• Power: 2 “C” Batteries
• Probe: Flexible 16” (43 cm)

Flexible 16” Probe
for difficult to reach places

UV/Blue LED Light
for UV leak detection

56200 				

with UV Blue Light
The Raptor Refrigerant Leak Detector with UV Blue Light offers state-of-the-art features and micro-processing technology while the design
sensor delivers an accurate and instantaneous response. An ultra bright UV light is built into the end of the probe allowing for both electronic
and UV leak detection of even the toughest leaks. Packaged in a blow molded case with UV glasses, 2 “C” batteries and sensor tip.
Features:
• Digital Signal Micro Processor		
• Mute Function
• Visual Leak Level Indicator			
• Reset Function 			
• Keypad Control

• Sensitivity Level Adjustment
• Battery Test Function				
• Variable Frequency Audible Alarm		
• Ultra Bright UV/Blue LED Light

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
Meer info
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
Meer info
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
Meer info
en overal beschikking over uw kalibratiecertificaten.
Verhuur van meetinstrumenten
Uitgebreid assortiment
 Nauwkeurigheid aantoonbaar door actueel kalibratiecertificaat
 Deskundig advies
Meer info
 Complete levering inclusief accessoires


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

Servicebalie

Onderhoud, reparatie en kalibratie

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


Cursussen en workshops

Meer info

Mobiele Service
Wijzigingen voorbehouden EURO-INDEX® NL 21004

