
JJB-30 Light

Ręczny laserowy zdalny detektor wycieku metanu 
wykorzystuje technologię przestrajalnej spektroskopii 
laserowej (TDLAS) do szybkiego i dokładnego 
wykrywania wycieków gazu w odległości 50 metrów. 

Pracownicy mogą skutecznie wykrywać wycieki metanu na 
obszarach o utrudnionym dostępie, takich jak ruchliwe drogi, rurociągi 
napowietrzne, rury przesyłowe i wewnątrz budynków przez okna. 

Laserowy Detektor Metanu



Specyfikacja techniczna
Parametr Min. 

wartość
Średnia 
wartość

Max. wartość Jednostka

Specyfikacja ogólna

Zakres pomiarowy 0 - 100000 ppm.m

Błąd pomiaru 0 ~ 1000ppm.m ±10%

1000 ~ 100000ppm.m ±10%

Czas odpowiedzi - 50 - ms

Rozdzielczość 1 ppm.m

Odległość pomiaru 30 50 m

Pomiar odległości Brak

Czas pracy 8 godzin

Temp. przechowywania -40 70

Temp. pracy -10 25 50

Wilgotność otoczenia 98 %

Ciśnienie 68 116 kPa

Stopień ochrony IP54

Przeciwwybuchowowść Ex ib IIB T4 Gb

Wymiary 178 x 75 x 33mm

Waga Około 300g

Stopień 
bezpieczeństwa lasera

Klasa I
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biuro@rdtech.pl
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RD 30-LGT
Laser Gas Tracer
RD 30-LGT Laser Gas Tracer jest kompaktowym 
zdalnym detektorem metanu umożliwiającym wykrycie 
i podanie stężenia z bezpiecznej odległości do 30 
metrów z możliwością ustawienia progów alarmowych.

Obudowa urządzenia została wykonana z wysokiej 
jakości niepalnego poliwęglanu zapewniając 
maksimum odporności na losowe wypadki.

Dzięki swojej konstrukcji, a także zabezpieczeniach 
dopuszczających do pracy w każdych warunkach 
środowiskowych, RD 30-LGT znajdzie swojej 
zastosowanie zarówno w przedsiębiorstwach 
gazowniczych jak i służbach ratowniczych, które dzięki 
temu urządzeniu będą mogły bezpiecznie poruszać się 
po nieznanych terenach. 

RD 30-LGT (Laser Gas Tracer) to 
rewolucyjny produkt, umoliwiający, 
szybką precyzyjną i bezproblemową 
lokalizację wybuchowego metanu. 
Sprawdzi się wszędzie gdzie istnieje 
ryzyko występowania tego gazu. 

Zaledwie pięć intuicyjnie oznaczonych 
przycisków zapewnia prostotę obsługi 
co znacząco przyspieszy wdrażanie 
nowych operatorów. System jest gotowy 
do pracy zaraz po wyjęciu z walizki.

Krótki czas reakcji wynoszący ≤1 
sekunda  zapewnia wiarygodne wyniki 
w niewiarygodnie krótkim czasie. 

Zastosowanie
Potencjalne wycieki metanu 
sprawdzane bez wejścia do domu

Sprawdzanie szczelności skrzynek 
gazowych z samochodu

Sprawdzanie szczelności sieci 
napowietrznych

Duży wyświetlacz dotykowyDuży wyświetlacz dotykowy

Wykrywanie do 50mWykrywanie do 50m

Czas pracy do 8 godzinCzas pracy do 8 godzin

Czas odpowiedzi 0,1 sekundyCzas odpowiedzi 0,1 sekundy

Brak okresowych kalibracjiBrak okresowych kalibracji

Profesjonalna urządzenia do lokalizacji Profesjonalna urządzenia do lokalizacji 
infrastruktur podziemnych, a także ich infrastruktur podziemnych, a także ich 
uszkodzeń. Kamery inspekcyjne i roboty uszkodzeń. Kamery inspekcyjne i roboty 
do prac podwodnych. Detektory gazowe do do prac podwodnych. Detektory gazowe do 
lokalizacji wycieków i ochrony personalnej.lokalizacji wycieków i ochrony personalnej.

RD Tech s.c.RD Tech s.c.

Wymienny akumulatorWymienny akumulator


