
PRODUCTEIGENSCHAPPEN

COMMERCIËLE VOORDELEN
• Eenvoudige detectie van lekkages van perslucht in een breed frequentiespectrum van 20 - 100kH
• Lokaliseert reparatiepunten in luchtleidingen en biedt energie- en geldbesparende opties
• Lokaliseert luchtlekkages tijdens werkuren, geen noodzaak om de productie uit te schakelen om de

lekcontrole uit te voeren
• Kostenconcurrerend en snel terugverdiend
• Licht en gemakkelijk te bedienen, geen training vereist
• Raadpleeg JORC voor private labeling-opties

TECHNISCHE VOORDELEN

LOCATOR
Ultrasone persluchtlekkage detector D
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De LOCATOR is een ultrasone 
perslucht lekdetector die lekkages 
detecteert, die een breed 
frequentiespectrum van 20-100 kHz 
beslaan, in persluchtsystemen - tot 
een afstand van maximaal 12 meter. 

De ultrasone technologie zorgt voor 
een gemakkelijke en snelle detectie 
van lekkages.

• Lekkages worden gedetecteerd van een afstand tot minstens 10 meter
• Inclusief gevoeligheidsselectieknop/ruisonderdrukkingsfilter tot 70 dB
• Standaard geleverd in een beschermhoes, compleet met een hoofdtelefoon
• De LOCATOR-D-LUX wordt geleverd met een hard-hat headset

Tijdens het gebruik van de LOCATOR kan productieactiviteit worden voortgezet. De headset 

en het LED-display zorgen voor een hoorbare en visuele bevestiging van alle 

persluchtlekkages.

De decibelmeter kan worden afgesteld om de exacte locatie van een specifiek luchtlek te 

bepalen. De LOCATOR maakt het lokaliseren van luchtlekken eenvoudig en kostenbesparend.

Een luxe versie van de LOCATOR met een hard-hat head-set met meer dan 23 dB geluids-

demping is ook beschikbaar als LOCATOR-D-LUX.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Constructie  Draagbare pistoolvorm, ABS 
Elektronica  SMT/Solid state hybride heterodyne ontvanger, ultrasonische processor 
Frequentierespons  20 - 100 kHz. 
Visuele indicatie  Grafisch LED scherm met 10 posities 
Stroomvoorziening  9 volt alkaline batterie (inbegrepen) 
Hoofdtelefoon inbegrepen  Ja 
Reactietijd  300 milliseconden 
Omgevingstemperatuur  1 - 50 °C 
Relatieve luchtvochtigheid  10 - 95% 
Gewicht  0.3 Kgs  

AFMETINGEN

LOCATOR
Ultrasone persluchtlekkage detector

Geleverd in een beschermhoes, 
compleet met headset en 

accesoires

Visueel lekkage en 
batterijlevensduur 

indicatie

LOCATOR-D-LUX versie met 
|hard-hat headset beschikbaar
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De hierbij verstrekte informatie wordt verondersteld nauwkeurig en betrouwbaar te zijn. Nochtans wordt geen verantwoordelijkheid 
genomen voor het gebruik, of voor enige schending van octrooien of rechten van anderen welke uit het gebruik kunnen voortvloeien. 
Bovendien behoudt de fabrikant zich het recht voor informatie zonder bericht en enige verplichting te herzien.

JORC Industrial BV 
Pretoriastraat 28 
NL-6413 NN Heerlen 
Nederland

Tel +31 45 5242427

info@jorc.nl 
www.jorc.eu

JORC is NEN - EN - ISO 9001:2015 gecertificeerd

Visuele en hoorbare lekkage detectie




