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UV Kaçak Arama Lambalarý
Soðutma sývýsý, su soðutma,  motor yaðý (dizel ve
benzin motorlarý) þanzýman yaðý ve servo
direksiyon sistemlerinde en küçük çapta
kaçaklarýn bulunmasý.

Sistem devresine bir kaçak arama katký maddesi ilave edil-
melidir. 
Katký maddesi bir süre aktýktan ve mevcut ortam sývýsý ile
karýþtýktan sonra sistem  UV-kaçak arama lambasý ile kaçak
yerleri bulma açýsýndan test edilir. UV ýþýðý kaçak yerlerden
dýþarý çýkan floresanlý sývýyý aydýnlatýr. 
Kaçak arama iþleminden sonra katký maddeleri sistem için-
de belirsiz bir süre kalabilir. Bu durma bir sonraki denetimde
çabuk kontrol edebilme bakýmýndan pratiktir! 

Uygulama

Yedek parçalar

UV Kaçak Arama Lambasý
12 Volt / 100 Watt
Art.-Nr. 0964 764 009
Amb./Ad. 1

Teslimat saðlam bir plastik çanta içersinde yapýlýr.
‘ Böylece lamba camýnýn kirlenmesi veya yanlýþlýkla hasar

görmesi önlenir.
‘ Saðlam depolama.

Koruma ve efekt büyütme gözlüðü
‘ UV kaçak arama lambasý ile çalýþýlýrken bir koruma göz-

lüðü takýlmalýdýr.
‘ Gözlük ayný zamanda katký maddesinin ýþýma etkisini 

kuvvetlendirir. Mekanikçi eleman kaçaklarý daha iyi 
algýlar.

UV kaçak arama lambasýnýn boyutlarý küçüktür
‘ Motor bölümünün dar yerlerine eriþilmesi mümkündür.

Bu sayede daha hassas kaçak arama mümkündür.

UV kaçak arama lambasýnýn aðýrlýðý düþük olup yakl. 400 g'dýr
‘ Bu sayede uzun süreli olarak yorulmadan çalýþmak

mümkündür.

Özel ampul 12 Volt / 100 Watt
‘ UV kaçak arama lambasý akým besleme þebekesine

baðlanýr baðlanmaz iþletime hazýrdýr. Kaçak arama
zaman kaybýna neden olmaz.

‘ Iþýk þiddeti yüksektir, 100 Watt.

Akým besleme kablosu yakl. 450 cm
l Geniþ aksiyon alaný.

Taným Art.-Nr. Amb./Ad.

Yedek ampul  12 V /100 W 0764 720 091
0964 764 009 için
Yedek cam 0764 720 092
0964 764 009 için 1
Yedek ampul 230 V/150 W 0764 000 101
0964 764 010 için
Kontrast gözlüðü sarý 0764 000 103
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