
Ręczny, zdalny detektor 
laserowy (JJB30)

Poziom bezpieczeństwa: iskro-bezpieczna 
konstrukcja przeciwwybuchowa
Odległość wykrywania: wykrywanie wycieku 
metanu i gazu zawierającego metan z odległości 
30 metrów i więcej
Szybkie wykrywanie: czas wykrywania wynosi 
tylko 0,05 sekundy
Wysoka dokładność: specyfiką detekcji laserowej 
jest reakcja tylko na metan, bez wpływu warunków 
środowiskowych oraz innych gazów
Łatwy w użyciu: automatyczne testowanie przy 
uruchomieniu, nie ma potrzeby 
okresowej kalibracji, podstawą 
jest łatwa obsługa

Łatwy do przenoszenia: obsługa zgodna z 
funkcjonowaniem na poziomie człowiek-komputer, 
mały rozmiar i łatwy do przenoszenia
Przyjazny interfejs: interfejs operacyjny oparty na 
systemie bliższym użytkownikom 
Obsługa za pośrednictwem dotykowego ekranu (jak 
smatfon)
Funkcja określania odległości: zintegrowana funkcja 
pomiaru odległości
Wydłużona praca: w trybie standardowym można 
uzyskać ponad 10 godzin pomiarów
Wymienna bateria w standardzie dla zwiększenia 
efektywności pracy
Zabezpieczenie przeciw-kurzowe na soczewkę

Ręczny, zdalny laserowy detektor wycieku metanu 
wykorzystuje technologię przestrajalnej spektroskopii 
laserowej (TDLAS) do szybkiego i dokładnego wykrywania 
wycieków gazu w odległości 30 metrów, przy dobrych 
warunkach nawet więcej. 



Pracownicy mogą skutecznie wykrywać trudno dostępne lub nawet nieosiągalne obszary, takie 
jak ruchliwe drogi, podwieszane rurociągi, wieżowce, rury przesyłowe na duże odległości i 
pomieszczenia niezamieszkałe. 
Nasz nowy detektor nie tylko skutecznie poprawia wydajność i jakość inspekcji, ale także umożliwia 
kontrole, które wcześniej były niedostępne lub trudne do osiągnięcia.
Ten produkt jest odpowiedni do napowietrznych rurociągów, pionów lub rurociągów rozmieszczonych 
w wąskich przestrzeniach, do których trudno jest dotrzeć i mogą stać się potencjalnym zagrożeniem 
bezpieczeństwa; trudno jest szybko lokalizować przecieki, podczas napraw awaryjnych, rosnącego 
ryzyka na miejscu pomiarowym, a codzienne kontrole rurociągów pochłaniają dużo czasu. Siła 
robocza, nieefektywność konwencjonalnych detektorów, powtarzające się okresowe kalibracje 
i naprawy są czasochłonne i  uciążliwe, przez co detektor tego laserowy staje się idealnym 
urządzeniem do tego typu pracy.

Specyfikacja techniczna 
Parametry Min. wartość Typowa wartość Max. wartość Jednostki

Główne parametry
Zakres pomiaru 0 - 100 000 ppm-m
Błąd pomiaru W zakresie 0~1000ppm.m ±100ppm.m
1000~100000ppm.m Prawdziwa wartość ±10%
Czas reakcji - 0,05 - s
Rozdzielczość 1 ppm-m
Skuteczny 
dystans

30m (standardowy reflektor wielkości 
kartki A4)

50m (ze specjalnym reflektorem)

Odległość detekcji 0,5 - 30 m
Czas pracy - do 10 - godzin
Temperatura 
przechowywania

-40 - 70 °C

Temperatura 
pracy

-20 0-25 50 °C

Wilgotność 
robocza

- - 98 %

Ciśnienie atm. 
robocze

68 - 116 kPa

Zabezpieczenie IP54
Zabezpieczenie 
EX

Ex ib IIB T4 Gb

Wymiary 194*88*63mm
Waga około 500g
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