
SF6 LEAKMATE
SF6 Detector de Vazamento

O detector de vazamento SF6  fabricado pela Ion Science é um ótimo aparelho portátil 
de detecção de SF6. De uso prático, este possui um limiar de detecção de 1 x 10E-6 
mbar l/s, sendo perfeitamente adequado para simples detecções de vazamento.

Conheça a Clean
A Clean Environment Brasil é uma empresa especializada desde 1995 no 
desenvolvimento, fabricação e comercialização de uma completa linha de 
produtos e tecnologias para monitoramento ambiental, saúde e segurança 
ocupacional.
Parceira dos mais renomados fabricantes internacionais, a Clean apresenta 
as mais avançadas soluções para detecção de gases, desde a venda de 
detectores portáteis até soluções turn-key em sistemas de detecção.
Conheça a Clean. Oferecemos estrutura completa:
• Equipe altamente especializada;
• Laboratório equipado e estruturado para realização de testes;
• Manutenções, ajustes e calibrações em detectores;
• Serviços com procedimentos e padrões rastreáveis.



Especificações técnicas
Detector
• Ionização de alta tensão
Sensibilidade
• 1 x 10E-6 mbar I,s / SF
Tempo de resposta
• Aprox. 1 s
Áudio
• Intensidade sonora aumenta proporcionalmente ao   
 aumento da intensidade do vazamento 
Tela
• 7 faixas de segmentos (LED)

Sonda flexível 
• 355 mm 
Temperatura de Operação
• - 20 °C a 50 °C
Teste EMC
• CE declaração de conformidade
Dimensões
• 330 x 280 x 125 incluindo a maleta de transporte
Peso 
• 2,1 Kg incluindo acessórios
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Características fundamentais
• Melhor custo benefício
• Fácil manuseio
• Taxa de vazamento abaixo de 1 x 10E-6 cc/s
• Sensibilidade programável
• Zero automático
• Bateria de teste da tela 
• Alarme sonoro

Domínio de Aplicação:
• Detector de vazamento de SF6 
• Serviço e manutenção da produção do SF6
• Detecção de variação na pressão, fluxo de massa, entre outros.
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Baixo custo
Com sensibilidade programável e ZERO AUTOMÁTICO
Este detector compensa automaticamente toda variação de temperatura ou movimento do 
ar no espaço avaliado. 
O Sistema de controle inteligente configura o aparelho de acordo com a condição ambiental.
Este classifica a presente concentração de gás como linha zero e inicia o processo de busca 
de uma concentração maior, o que significa que um vazamento está aproximado. Assim, será 
indicado novamente de forma Sonora e visual. É possível detectar vazamentos mesmo em 
áreas de seriamente afetadas

SF6 Detector de Vazamento é um produto simples de usar,
O detector de vazamento SF6 é um ótimo aparelho portátil de detecção de SF6. De uso prático, este 
possui um limiar de detecção de 1 x 10E-6 mbar l/s, sendo perfeitamente adequado para simples 
detecções de vazamento.
De fácil utilização, é composto por alarmes sonoro e visual, com uma tela de LED e barras gráficas, 
permitindo uma estimativa da dimensão do vazamento, classificando-o em pequeno, médio ou grande. 


