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Úvod 

 
Pružná kovová sonda: délka 15” (380 mm), průměr 0,25” 
(6,4 mm). 
Vysoce výkonný rozptylovač zvukových signálů. 
Šest intervalů citlivosti volených automaticky zařízením. 

Čidlo E_MOS™ v ochranné kovové schránce s filtrem. 
Grafický sloupcový ukazatel indikuje velikost netěsnosti. 
Pouze jedno tlačítko pro reset, změny intervalu 
zvukových signálů a vypínání. 

 
 

Obecné informace technický list 

 
Čidlo: avantgardní technologie E_MOS™. 
Plyn: citlivý na chladiva CFC-HCFC-HFC-HFO. Detekuje 
také vodík-čpavek-izobutan propan-butan-LPG-aceton-
hexan-acetylen benzen-etanol apod. 
Upozornění: detektor plynu je nutné používat na 
větraných místech.  
Citlivost: pod 0,1 unce/rok (3 g/rok) pro všechna běžně 
používaná chladiva, včetně l'R-410a, l’R-404a a l'R- 407°. 
Zvukové signály: hodnota dané netěsnosti je uváděna 
v rozsahu 7 dostupných intervalů na sloupcovém displeji 
s LED diodami. Každý interval, jemuž odpovídá číslovaná 
LED dioda, volí přímo zařízení, počínaje od zvýšené 
citlivosti. Dále přechází automaticky k nižším citlivostem 
a blíží se ke zdroji netěsnosti. 
Pracovní teplota: -18 až 60 °C (0 až 140 F°) 
Napájení: tři alkalické baterie „C” (NEDA/ANSI 14A). 
Výkonnost baterie: 
alespoň 50 hodin při teplotě 25°C (77 °F). 
Trvanlivost baterie závisí na jejím chemickém složení a na 

podmínkách prostředí. Alkalické baterie zaručují delší 
trvanlivost. V zimních podmínkách je trvanlivost baterií 
kratší., Pokud baterie není používána po dobu 10 minut, 
za účelem dalšího prodloužení její trvanlivosti dochází 
k jejímu automatickému vypnutí bez nutnosti stisknout 
tlačítko START. 
Rozměry: zařízení (L x L x A): 
254 mm x 59 mm x 51 mm (10” x 2,3” x 2”) 
Sonda: délka 15” (380 mm), průměr 0,25” (6,4 mm) 
Hmotnost: 1 libra 2 unce (500 g) 
 
Náhradní díly 
 
Náhradní čidlo: 
EMOS2 – Náhradní čidlo E_MOS™ 
Náhradní filtry: 
LS2XF – Náhradní filtry do čidla 
(obal obsahuje 10 kusů) 

 

Obecné informace 

 
Sniper je jediný, plně automatický elektronický detektor 
plynu vybavený čidlem s technologií E_MOS™. Pokročilé 
algoritmy softwaru dohlížejí na práci zařízení a umožňují 
tak uživateli velice přesnou detekci jak malých, tak 
velkých úniků. Účinná kontrola napájení čidla umožňuje 
prodloužit provozní životnost baterie a zaručuje jeho 
provoz na základě optimálních parametrů. Široká paleta 
zvukových signálů ve spojení s 56 úrovněmi citlivosti 
volenými automaticky softwarem POWER-SHIFT™, 
které jsou zobrazovány sloupcovým ukazatelem, 
umožňuje uživateli, aby soustředil svou pozornost na 
hledání úniků, a nikoli na samotném zařízení. Díky 
plastové schránce ergonomického tvaru, která chrání 

před nárazem, a pružné sondě 15" lze zařízení používat 
ve venkovním prostředí a v obtížných pracovních 
podmínkách. Kvůli ochraně před znečištěním a vodou 
bylo čidlo E_MOS™ umístěno v kovové schránce se 
závitovaným, snadno odnímatelným nástavcem a filtrem, 
který uživateli umožňuje na rychlé odstranění nečistot 
nebo mastnoty nahromaděné během hledání úniků. 
CHARAKTERISTIKA: 
 Elektronický systém čidla je řízen mikroprocesorem, 
který využívá metodu odhalování vícekanálového 
signálu, zlepšuje citlivost a omezuje falešné poplachy. 
 Pro optimalizaci provozní životnosti baterie a čidla je 
nová technologie E_MOS ™ čidla vybavena 



patentovanou funkcí impulzové modulace. 
 Softwarově ovládaný režim „regenerace” čidla, 
automaticky aktivovaný při každém zapnutí, zaručuje 
maximální citlivost v každých podmínkách, až do 500 
hodin detekce úniků menších než 0,1 unce/rok. 
 Hladina citlivosti zůstává stejné po celou dobu provozní 
životnost čidla. 
 Dynamická analýza signálu a automatická kontrola 
citlivosti umožňují rychlou detekci každé netěsnosti bez 
ohledu na její velikost nebo druh chladiva, a také, bez 
jakýchkoli pracovních nákladů ze strany operátora. 
 Jediný detektor plynu na světě vybavený plně 
automatizovanou funkcí volby a kontroly citlivosti. 

 Detekuje všechna chladiva, včetně těch, která obsahují 
uhlovodíky. 
 Splňuje a dokonce překračuje všechny americké 
a mezinárodní standardy v rozsahu použití 
v automobilovém odvětví a v obchodě. 
 Zvýšená citlivost vůči l’R-410A a novým chladivům 
HFO. 
 Čidlo není znečištěno R-404a. 
 Citlivost do 35 molekul/milion (méně než 0,1 unce/rok). 
 Výkonnost baterie: > 50 hodin (3 baterie „C”). 
 Výkonnost čidla: > 500 hodin. 
 Dvouletá záruka. 
 Ve fázi očekávání na získání patentu. 

 
 
 

Funkce 

 
Zapínání zařízení: 
Zařízení se zapíná jedním stisknutím žlutého tlačítka 
START. Zařízení zahájí cyklus automatického čištění 
a kondicionování čidla, který trvá 35 sekund. Během 
trvání této funkce se kontrolky tachymetru posunují zleva 
doprava. O připravenosti zařízení k práci nás informuje 
zvukový signál. 
Nulování zařízení: stisknutí žlutého tlačítka START 
v kterémkoli okamžiku práce zařízení způsobí jeho 
přepnutí na vyšší úroveň citlivosti v závislosti na 
podmínkách prostředí. 
Změna zvukových signálů: zařízení má dvě série 
zvukových signálů volených uživatelem. Pro přechod 
z jedné volby do druhé stačí v libovolném okamžiku 
dvakrát stisknout žluté tlačítko START. V okamžiku 
vypnutí si zařízení zapamatuje aktivní interval zvukového 
signálu a při dalším zapnutí nabídne jeho opětovnou 
volbu. 
Vypínání zařízení: 
Zařízení lze vypnout v libovolném okamžiku stisknutím 
a podržením žlutého tlačítka START, čímž dojde také 

k vypnutí LED monitoru. 
Ukazatel vybití baterie: 
Jakmile úroveň nabití baterie klesne na hodnotu asi 10%, 
rozsvítí se pásek s LED diodami umístěný na pravé 
straně vedle nápisu LO BAT. 
Vítr: vítr může mít velmi nepříznivý vliv na proces 
vyhledávání a lokalizace netěsností. V takových 
podmínkách může odhalení také velkých netěsností 
představovat velký problém, protože doba rozpouštění 
plynu v atmosféře je velmi krátká. V případě nutnosti je 
nutné provést utěsnění omotáním fitinek nebo spojů 
hliníkovou fólií. Alternativně je nutné danou oblast chránit 
před větrem. Kdy je nutné změnit nastavení zařízení: 
při hledání úniků je nutné změnit nastavení detektoru 
plynu v případě, že došlo k jeho úplnému nasycení 
v důsledku výskytu několika netěsností. Ověřování 
výskytu netěsností: při podezření výskytu netěsností je 
nutné provést několik kontrol, nejdříve přemístěním čidla 
dále od dané oblasti, změnou nastavení a návratem do 
oblasti. Jistotu výskytu netěsnosti získáme v okamžiku, 
kdy ji zařízení bude signalizovat třikrát po sobě.   



Funkce detektoru plynu 

 
Plně automatická: pro zahájení vyhledávání netěsností stačí zapnout zařízení. Všechna nastavení nezbytná ke 

stanovení citlivosti a ke kalibraci jsou volena automaticky pokročilým softwarem POWERSHIFT™ zařízení, což zaručuje 
optimální výkon v každých podmínkách. 
1. Je třeba dbát na to, aby nedošlo k ucpání koncovky držáku čidla během jeho posunování po znečištěných nebo mokrých 
plochách. Je-li oblast značně znečištěna strefa jest nebo dochází-li ke kondenzaci (vlhkost), je nutné ji vyčistit suchým 
čisticím materiálem. Nepoužívat detergenty ani rozpouštědla, protože detektor může být citlivý vůči jejich jednotlivým 
složkám. Vizuálně zkontrolovat celé chladicí potrubí a věnovat pozornost případnému výskytu stop po úniku maziva, 
poškození nebo koroze na všech kabelech, potrubích a součástech. Pomocí detektoru je třeba zkontrolovat vysoce 
exponovaná místa: ovládací prvky, přístupová místa chráněná nástavci, pájená nebo svařovaná místa a okolí přípojek a 
zařízení upevňujících kabely a součásti. 
2. Chladicí zařízení je nutné vždy kontrolovat po celé délce a nevyhýbat se místům, kde se mohou netěsnosti vyskytnout. 
V případě odhalení netěsností je nutné pokračovat v kontrole v ostatní části systému. 
3. Pro každou kontrolovanou oblast je nutné sondu přemisťovat rychlostí rovnou nebo nižší než 1-2 palců/s (25-50 mm/s) 
ve vzdálenosti rovné nebo menší než 0,2” (5 mm) od povrchu a vykonávat krouživé pohyby. Čím jsou pohyby pomalejší a 
těsnější, tím větší je pravděpodobnost odhalení netěsnosti. 
4. Pravděpodobnou netěsnost je třeba alespoň jednou ověřit namířením proudu stlačeného vzduchu na dané místo a jeho 
následovnou kontrolou čidlem. Je-li netěsnost velká, dmýchání stlačeného vzduchu často pomáhá najít přesné místo úniku. 
5. Po každém dokončení práce na chladicím okruhu a po každé jiné činnosti s ním související je třeba provést kontrolu 
těsnosti na úrovni opravovačích a údržbových otvorů v zařízení. 



 
 

 

Funkce údržba 

 
V případě výkonnosti čidla přesahující 500 hodin a baterie přesahující 50 hodin je údržba umožňující zajištění práce 
v optimálních podmínkách poměrně omezená. Níže je uveden postup výměny baterie a čidel. 
Ukazatel vybití baterie: Pokud úroveň nabití baterie klesne na cca 10%, rozsvítí se LED dioda umístěná na pravé straně 
tachymetru (nad symbolem LO BAT). Zbývajících sedm diod LED bude pokračovat ve své práci a bude plnit funkci ukazatelů 
velikosti dané netěsnosti. Pro výměnu baterií je třeba odsunout zadní víko zařízení směrem dozadu a získat tak přístup 
k přihrádce. Vyměnit baterie za nové (3) alkalické baterie typu „C”. 
Výměna čidla E_MOS™: viz schéma výměny čidla uvedené na straně 9.  

 Vyjmout koncovku z držáku čidla E_MOS™ otočením doleva. 
 Opatrně vyjmout čidlo E_MOS™ ze vzpěry pomocí kleštiček nebo kleští s úzkou koncovkou. 

 Zkontrolovat vnitřek držáku a ujistěte se, zda je na vzpěře Okroužek a zda se na něm nevyskytují nečistoty nebo 
usazeniny. V případě výskytu nečistot nebo usazenin opatrně vyjmout Okroužek, tyčinkou se suchou bavlněnou 
koncovkou odstranit nečistoty a pak profouknout stlačeným vzduchem. Vyčistit Okroužek a opět jej vložit na jeho místo. 

Nenanášejte na O-kroužek vazelínu ani jiná maziva. 
 Instalovat náhradní čidlo E-MOS. Uložit klínek na hraně čidla takovým způsobem, aby se postranní zoubky ocitly v držáku 
a jemně přitlačit. Aby nedošlo k nevratnému poškození nového čidla, nesmí se před zahájením jeho instalace 
používat detergenty ani přípravky na mytí rukou na bázi silikonu.  
 Vyjmout a odstranit filtr nacházející se uvnitř koncovky držáku čidla a nahradit jej novým filtračním kotoučem. Ujistit se, že 
se do filtru nedostanou nečistoty, voda, olej nebo jiné látky. Doporučuje se předem omýt koncovku držáku čidla alkoholem 
nebo rozpouštědlem jiného druhu, za podmínky, že neobsahuje olej ani silikon. Tyčinkou se suchou bavlněnou koncovkou je 
třeba odstranit případná cizí tělesa nacházející se v otvoru koncovky. Práci je třeba ukončit profouknutím suchým stlačeným 
vzduchem zbaveným oleje. Pak opět spojit koncovku s držákem čidla a ručně připevnit. 
^ Během práce s čidlem E_MOS™ není dovoleno používat rozpouštědla na bázi acetonu nebo silikonu, 
nepolymerované kapaliny ani lepidla. 
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