
Kontaktujte náš tým specialistů, kteří vám 

předvedou EMT Detektor úniku plynu SF6. 

enquiries@emt.uk.com  

office@mdatechnology.cz 

 
 

Nová generace Detektoru 
úniku plynu SF6 společnosti 
EMT používá inovativní  
infračervený absorpční 
snímací senzor, velmi 
citlivý na SF6. 

 
 

Detektor úniku plynu SF6 udržuje 

stejnou úroveň citlivosti v čase, pro 

konzistentní a spolehlivý výkon. 

Životnost senzoru je přibližně 800 

hodin, což snižuje provozní náklady          

a zvyšuje produktivitu práce. 
 

 

Mezi další vylepšení patří indikace 

stavu nabíjení, indikace poruchy 

senzoru a baterie NiMH (nikl-

metalhydrid). To vše ve snadno 

použitelném, kvalitním a odolném 

pouzdře, jaký jste od EMT očekávali. 

Vlastnosti: 

■  Citlivost 3g / rok. 
 

 

■ Životnost 800 hodin  infračerveného 

senzoru - nízkonákladové. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
■ Velmi účinné čerpadlo pro 

odběr vzorků vzduchu poskytuje 

rychlou odezvu a rychlé čištění 

(nulování).  

 

■ Palubní diagnostika indikuje stav 

nabíjení a varuje před nízkým stavem 

baterie nebo infračerveným zářením. 
 

 

■ Součástí je tvrdé plastové pouzdro, 

NiMH baterie, 12V adaptér a nabíječka 

220V, filtry a infračervený senzor. 
 

■ Infračervený senzor časem neslábne, 

reakce zůstává konzistentní a přesná. 
 

 

■ NiMH baterie je šetrná k životnímu 

prostředí, nezpůsobuje korozi               

a poskytuje vyšší nabíjecí kapacitu. 
 

 

 

Detektor 
úniku plynu 
SF6 
od EMT 
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Aplikace 
Detektor úniku plynu SF6  

Technická Specifikace 
Detektor úniku plynu SF6  

 

Hexafluorid síry (SF6) je vynikajícím plynovým 

dielektrikem pro aplikace s vysokým napětím. 

Je široce používán ve vysokonapěťových 

vypínačích a jiných spínacích zařízeních 

používaných v energetice. 

Plyn SF6 se používá v nejrůznějších 

aplikacích, kde se vždy vyskytují netěsnosti. 

Pokud dojde k netěsnostem, Detektor úniku 

plynu SF6 od EMT najde místo úniku tak, aby 

bylo možné co nejrychleji provést opravy. 
 
 

 

 

 

Použití 
 

Vnitřní nebo venkovní 

 
Minimální citlivost   

na SF6 

 
3 g / rok 

 
Rozsah               

vstupního napětí 

 
12 až 16 V (DC) 

 

Vstupní proud 
 

500 mA max 

 
Provozní a nabíjecí 

teplotní rozsah* 

 
0°C až +50°C 

 
Rozsah 

skladovací teploty 

 
-10°C až +60°C 

 

Vlhkost 
                                                                   

 

Nadmořská výška 
 

2000m 

 
Hmotnost 

(včetně baterie) 

 
0.58 kg 

*Může být provozován po omezenou dobu v prostředí s nižší teplotou  

 

 

Náhradní díly a příslušenství 

Náhradní díly a příslušenství pro váš Detektor 

úniku plynu SF6 jsou k dispozici u stejného 

dodavatele, od kterého jste přístroj zakoupili. 

Záruka 

Dva roky. 
 
 
 

 
Energy Maintenance Technologies Ltd 

Unit A6 Barton Industrial Estate             

Barton le Clay, Bedfordshire                             

MK45 4RP, United Kingdom 

Tel: + 44 (0) 7535 900214 | Tel: +44 (0) 7979 527292 

Email: enquiries@emt.uk.com 

www.emt.uk.com 

 

Distribuce CZE & SK: 

MDA technology, s.r.o. 

Na Folimance 2155/15, 120 00 Praha 2 

Česká republika 

Tel.: +420 774 914 990 

E-mail: office@mdatechnology.cz 

Web: www-mdatechnology.cz 

Pro bližší informace o našich výrobcích, nebo pro vyžádání demonstrace, nás prosím kontaktujte. 

95% relativní vlhkosti max 
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