
Made in Italy

L/F 900
DETETOR de Fugas com Fumo

Procurar fugas com fumo e corante
A maioria das fugas é detetada em menos de 5 minutos!!

O    DIagnOstIc sMOke Leak FInDeR é um dispositivo completo que 
permite às oficinas realizar toda uma série de testes de fugas nos veículos.

Procurar fugas em:
➲	 Sistema de admissão/indução

➲	 Sistemas de escape

➲	 Sistemas turbo

➲	 Sistemas EVAP

➲	 Sistemas EGR

➲	 Coletores

➲	 Vedações/juntas/acessórios

➲	 Tubos/linhas

➲	 Fugas de ar e água

... e muito mais
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EspEciFicaçõEs Técnicas➤	 Eliminar retornos.

➤	 Procurar fugas com fumo e corante. A maioria das fugas é 
detetada em menos de 5 minutos.

➤	 Inclui a tecnologia de Diagnostic Smoke® obrigatória para 
fabricantes de automóveis em 41 países.

➤	 Operado por um único botão.

➤	 O medidor de fluxo mede a dimensão da fuga.

➤	 O indicador de vácuo/queda de pressão mede o grau da 
fuga.

➤	 O controlo de volume de fumo ajusta o volume certo para 
cada trabalho.

➤	 Função de “TESTE” para testar apenas com gás (sem fumo).

➤	 Solução suficiente para centenas de testes.

A empresa reserva-se o direito de modificar as características do produto a qualquer momento.   por Marketing - Cód. DPTCM000051C - 03/2019.

cOnTEúDO DO kiT

a > Caixa de armazenamento de acessórios.

B > 
Os (2) frascos de solução de fumo UltraTraceUV® 

incluídos executam (500) ciclos de testes padrão de 5 

minutos

c > 
A combinação de luz branca/UV ajuda a encontrar o 

fumo e vestígios UV que saem em pontos de fuga exatos

D >
A unidade difusora permite verificar se há fugas de 

ar e de água nos compartimentos de passageiros dos 

veículos.

e > Cone adaptador padrão

F> Kit tampa da vela

g > óculos

DETETOR de Fugas com Fumo

Dimensões: H - 23cm x W - 34cm x L- 22,5cm

Peso: 6,8 kg (15 lbs)

alimentação: 12 Volt DC

Pressão de entrada: 3,4 to 12 bar (50 to 175 psi)

Pressão de saída: 3,5 kPa | 14 em H2O

taxa de fluxo: 12 LPM

controlado por microprocessador avançado.

Utilizar com qualquer gás inerte ou ar de oficina.


