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Introducere 

 
Sonda metalică flexibilă: lungime 15” (380 mm), diametru 
0,25” (6,4 mm). 
Difuzor de semnale sonore de mare putere 
Șase intervale de sensibilitate selectate automat de 
aparat. 

Senzorul E_MOS™ într-o carcasă metalică de protecție 
cu filtru. 
Indicatorul grafic tip bară arată dimensiunea scurgerii. 
Doar un singur buton pentru resetare, schimbare a 
intervalului de semnale sonore și oprire a aparatului. 

 
 

Informații generale fișă tehnică 

 
Senzor: tehnologia de ultima oră E_MOS™. 
Gaz: sensibil la agenți frigorifici CFC-HCFC-HFC-HFO. 
Acesta detectează de-asemenea hidrogen-amoniac-
izobutan-propan-butan-GPL-acetonă-hexan-acetilenă 
benzen-etanol etc. 
Atenție: detectorul de gaz trebuie să fie utilizat în zone 
bine ventilate.  
Sensibilitate: sub 0,1 uncie/an (3 g/an) pentru toți agenții 
frigorifici comuni, inclusiv l'R-410a, l’R-404a și l'R- 407°. 
Semnale sonore: valoarea scurgerii respective este 
prezentată în cele 7 intervale disponibile pe afișaj grafic tip 
bară cu LED-uri. Fiecărui interval corespunde un LED 
numerotat, acesta fiind selectat direct de aparat începând 
cu sensibilitatea sporită. Apoi, acesta trece automat la 
sensibilități mai mici pe măsură de se apropie de sursa de 
scurgere. 
Temperatura de lucru: de la -18 până la 60 °C (de la 0 
până la 140 F°) 
Sursa de alimentare: trei baterii alcaline de tip „C” 
(NEDA/ANSI 14A). 
Eficiența bateriilor: 

Cel puțin 50 de ore la temperatura de 25°C (77 °F). 
Durata de viață a bateriilor depinde de compoziție chimică 
și condiții de mediu. Bateriile alcaline asigură o durată de 
viață mai mare. În medii reci durata de viață este mai 
mică. Pentru a prelungi durata de viață a bateriilor, în 
cazul în care acestea nu sunt folosite timp de 10 minute, 
urmează o oprire automată fără să fie necesară apăsarea 
butonului START. 
Dimensiuni: aparat (L x L x A): 
254 mm x 59 mm x 51 mm (10” x 2,3” x 2”) 
Sondă: lungime 15” (380 mm), diametru 0,25” (6,4 mm) 
Greutate: 1 funt 2 uncii (500 g) 
 
Piese de schimb 
 
Senzor de schimb 
EMOS2 – Senzor de schimb E_MOS™ 
Filtre de schimb 
LS2XF – Filtre de schimb pentru senzor 
(un pachet conține 10 bucăți) 

 

Informații generale 

 
Sniper este un detector electronic total automat de gaze 
dotat cu un senzor de tehnologie E_MOS™. Algoritmii 
software avansați monitorizează acționarea aparatului 
permițând utilizatorului detectarea de mare precizie atât a 
scurgerilor mici cât și mari. Controlul eficient al alimentării 
senzorului permite la prelungirea duratei de funcționare a 
bateriei, asigurând funcționarea acestuia pe baza 
parametrilor optimi. O gamă largă de semnale sonore 
împreună cu cele 56 de niveluri de sensibilitate selectate 
automat de software-ul POWER-SHIFT™ și afișate cu 
ajutorul indicatorului tip bară, permite utilizatorului să-și 
concetreze atenția asupra detectării scurgerilor și nu 
asupra aparatului. Datorită caracasei din plastic cu formă 

ergonomică care protejează împotriva și a sondei flexibile 
15", aparatul poate fi utilizat în aer liber și în condiții grele 
de lucru. În vederea protejării împotriva murdăriei și apei, 
senzorul E_MOS™ a fost plasat într-o caracasă metalică 
cu capac filtetat ușor detașabil și filtru care pemite la 
înlăturarea eficientă a murdăriei sau grăsimii adunate în 
timpul detectării scurgerilor. 
CARACTERISTICI: 

 Sistemul electronic al senzorului este controlat 
de un micro-procesor care utilizează metoda de 
detectare a semnalului multi-canal, 
îmbunătățește sensibilitatea și reduce alarme 
false. 



 Pentru a optimiza durata de funcționare a 
bateriilor și a senzorului, noua tehnologie 
E_MOS ™ a senzorului are o funcție brevetată 
de modulare de impulsuri. 

 Senzorul controlat de software și modul de 
„regenerare” a senzorului activat la fiecare 
pornire, asigură o sensibilitate maximă în orice 
condiții, până la 500 de ore de detectare a 
scurgerilor mai mici de 0,1 uncie/an. 

 Nivelul de sensibilitate rămâne constant pe 
toată durata de funcționare a senzorului. 

 Analiza dinamică a semnalului și controlul 
automat al sensibilității permit la detectarea 
rapidă a tuturor scurgerilor indiferent de 
dimensiunile acestora  sau de tipul de agent 
frigorific și, în plus, fără nici un efort din partea 
operatorului. 

 Detectorul de gaz unic dotat cu funcția automată 

de selectare și control al sensibilității. 
 Detectează toate tipurile de agenți frigorifici 

înclusiv cei care conțin hidrocarburi. 
 Îndeplinește și chiar depășește toate 

standardele americane și internaționale în 
domeniul utilizării în industria automobilelor și 
comerțului. 

 Sensibilitatea sporită la l’R-410A  și la agenți 
frigorifici HFO noi. 

 Senzorul nu este poluat de R-404a. 
 Sensibilitatea până la 35 părți/milion (sub 0,1 

uncie/an). 
 Duarata de viață a bateriei: > 50 ore (3 baterii 

„C”). 
 Eficiența senzorului: > 500 ore. 
 Garanția de 2 ani. 
 În curs de obținere a brevetului. 

 
 
 

Funcționare 

 
Pornirea aparatului: 
Apăsați o dată butonul galben START pentru a porni 
aparatul. Aparatul începe ciclul automat de 35 de 
secunde de curățare și condiționare a senzorului. În 
timpul acestei funcțiuni luminile tahimetrului se mișcă din 
stânga spre dreapta. Semnalul sonor informează despre 
pregătirea aparatului pentru lucru. 
Resetarea aparatului: apăsarea butonului galben 
START în orice moment de funcționare a aparatului duce 
la setarea nivelului mai mare de sensibilitate, în funcție 
de condiții de mediu. 
Schimbarea semnalelor sonore: aparatul are două serii 
de semnale sonore selectabile de către utilizator. Pentru 
a trece de la o opțiune la alta, este suficient să apăsați de 
două ori, în orice moment, butonul galben START. În 
momentul opririi, aparatul memorizează intervalul de 
semnal sonor activ, propunând realegerea acestuia la 
următoarea pornire. 
Oprirea aparatului: 
Pentru a opri aparatul, țineți apăsat, în orice moment, 
butonul galben START, ceea ce duce la închiderea 
ecranului LED. 
Indicatorul de descărcare a bateriilor: 
Când nivelul de încărcare a bateriilor scade la 
aproximativ 10%, se aprinde banda cu LED-uri care se 
află pe partea dreaptă lângă inscripția LO BAT. 
Vânt: vântul poate avea un impact extrem de negativ 
asupra procesului de detectare a scurgerilor. În 
asemenea condiții, detectarea chiar și scurgerilor mari 
poate fi extrem de dificilă deoarece timpul de dizolvare a 

gazului în atmosferă este foarte scurt. În caz de 
necesitate, realizați  etanșarea prin înfășurarea 
conectorilor cu folie aluminiu. Sau, protejați zona 
respectivă de vânt. Când trebuie modificate setările 
aparatului: în timpul căutării scurgerilor, setările 
detectorului de gaz trebuie schimbate dacă acesta este 
săturat complet în urma detectării mai multor scurgeri. 
Verificarea prezenței de scurgeri: în cazul în care 
suspectați existența scurgerilor, efectuați mai multe 
verificări deplasând, mai întâi, senzorul departe de zona 
respectivă, schimbați setările și reveniți. Puteți fi siguri de 
existența scurgerii în momentul în care aparatul o 
semnalizează de trei ori la rând. 



 

 

Funcționarea detectorului de gaz 

 
Complet automat: este suficient să porniți aparatul ca acesta să înceapă detectarea de scurgeri. Toate 

setările necesare pentru stabilirea sensibilității și calibrare sunt presetate în mod automat de software-ul avansat 
POWERSHIFT™ al aparatului, ceea ce asigură o eficiență optimă în orice condiții. 

1. Aveți grijă să nu blocați vârful senzorului în timpul deplasării pe suprafețe murdare sau umede. În cazul 
în care zona este foarte murdară sau în cazul apariției condensului (umezelii), curățați-l cu un agent de 
curățare uscat. Nu folosiți detergenți sau solvenți deoarece detectorul poate prezenta sensibilitatea la 
componentele acestora. Verificați vizual întreaga conductă de agent frigorific, fiind atent la urme de 
scurgere a lubrifiantului, deteriorări sau de coroziune pe toate cablurile, țevile și componentele. Cu 
ajutorul detectorului verificați punctele deosebit de expuse: elemente de control, puncte de acces cu 
eclise, zone lipite sau sudate și zonele în jurul racordurilor și dispozitivelor de fixare a cablurilor și 
componentelor. 

2. Instalația de agent frigorific trebuie verificată pe toată lungimea sa, fără să omiteți zonele în care pot 
apărea scurgeri. În cazul detectării scurgerilor, continuați verificarea întregului sistem. 

3. În fiecare zonă verificată, sonda trebuie deplasată cu o viteză egală sau mai mică de 1-2 țoli/s. (25-50 
mm/s), cu menținerea acesteia la  o distanță egală sau mai mică de 0,2” (5 mm) față de suprafață, prin 
efectuarea mișcărilor rotative. Cu cât mișcarea este efectuată mai lent și mai aproape cu atât mai mare 
este probabilitatea de detectare a scurgerii. 

4. Scurgerea probabilă trebuie verificată cel puțin o dată prin orientarea fluxului de aer comprimat spre 
zona respectivă și, apoi, verificarea acesteia. În cazul în care scurgerea este mare, fluxul de aer 
comprimat ajută, de multe ori, la localizarea exactă a scurgerii. 

5. După fiecare terminare a lucrărilor pe circuitul agentului frigorific și a operațiunilor legate de aceasta, 
verificați etanșeitatea la nivelul orificiilor de reparare și întreținere ale instalației. 

  



 

 

Funcționare întreținere 

 
În cazul în care eficiența senzorului este de peste 500 de ore și cea a bateriei de peste 50 de ore, operațiunile de întreținere  
care permit funcționarea în condiții optime, sunt destul de limitate. Mai jos, sunt prezentate regulile de procedare în vederea 
înlocuirii bateriilor și a senzorului. 
Indicatorul de descărcare a bateriilor: Când nivelul de încărcare a bateriilor scade la aproximativ 10%, se aprinde LED-ul 
din partea dreaptă a tahimetrului (deasupra simbolului LO BAT). Celelalte șapte LED-uri vor continua să funcționeze 
îndeplinind funcția de indicatori de dimensiuni ale scurgerii. Pentru a înlocui bateriile, mutați în spate capacul posterior al 
aparatului pentru a avea acces la locaș. Înlocuiți bateriile alcaline de tip „C” vechi cu cele noi (3). 
Înlocuirea senzorului E_MOS™: vezi schema de înlocuire a senzorului de pe pagina 9.  

 Scoateți capătul din suportul senzorului E_MOS™, rotindu-l spre stânga. 
 Scoateți cu atenție senzorul E_MOS™ din consolă folosind o pensetă sau un clește cu vârf îngust. 
 Verificați interiorul suportului și asigurați-vă că pe consolă se află inelul O-ring și că nu existe murdării sau 

sedimente. În cazul murdăriei sau sedimentelor, scoateți cu grijă O-ringul și cu ajutorul unui bețișor cu capătul 
uscat din bumbac înlăturați murdăria și apoi suflați cu un flux de aer comprimat. Curățați O-ringul și reintroduceți-l 
la loc. 

Nu aplicați pe O-ring vaselina sau alți lubrifianți. 
 Instalați senzorul E-MOS schimbat. Așezați o pană pe marginea senzorului astfel încât dinții laterali să intre în 

suport și apăsați ușor. Pentru a preveni deteriorarea, înainte de a începe instalarea noului senzor nu folosiți 
detergenți sau lichizi pentru mâini pe bază de silicon.  

 Scoateți și înlăturați filtrul care se află în interiorul vârfului  suportului pentru senzor înlocuindu-l cu un nou disc de 
filtrare și asigurați-vă că murdăria, apa, ulei sau alte substanțe nu vor pătrunde în filtru. Se recomandă să spălați 
anterior vârful suportului pentru senzor cu alcool sau cu un diluant de alt tip, cu condiția că acesta nu conține ulei 
sau silicon. Cu ajutorul bețișorului cu capăt din bumbac înlăturați eventuale corpuri străine care se pot afla în 
orificiul vârfului. Terminați operațiunea prin suflarea fluxului de aer comprimat uscat și fără ulei. Îmbinați vârful cu 
suportul senzorului și fixați manual.. 

^ În timpul efectuării operațiunilor cu senzorul E_MOS™ nu folosiți solvenți pe bază de acetonă sau silicon, lichizi și 
adezivi nepolimerizați. 
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