Detector
Infravermelho
de Vazamento
de Fluido
Refrigerante
Modelo: SRL2

Descri-rao
0 SRL2 utiliza lentes infravermelhas para criar
uma tecnologia de detector portatil de vazamento
de fluido refrigerante, que tern uma melhor combina~ao de sens bilidade, velocidade, durabilidade
do sensor, durabilidade da bateria, portabilidade,
alem de maior facilidade de uso.
0 gas e bombeado pela ponta da haste para 0
sensor, dentro do SRL2. 0 sensor detecta
altera~oes na concentra~ao, nao da concentra~ao
absoluta, tomando mais facil detectar vazamentos,
mesmo em areas com fluido refrigerante no ar.
0 SRL2 detecta vazamentos tao pequenos
quanto 3 ml (0.1 oz)/ano, o que excede as mais
rigidas normas de seguran~a. 0 SRL2 vern com
carregador de parede e de carro, para sua bateria
de ion de litio ultra compacta, que fomece ao
SRL2 oito horas de opera~ao continua antes de
precisar recarregar. lsso e tempo suficiente para
durar urn dia inteiro de ~~~;:==:::~;;:::;

bat>allio.
Ao contrario do que
ocorre com muitos

detectores, o vapor de
Oleo nau 1az o S~L2

MANUAL DO USUARIO
Modo de Usar
Prote~iio O N/OFF

Para ligar/desligar o SRL2, aperte e segure o botao
ON/OFF por urn segundo. Este ligeiro atraso protege
contra apertos acidentais. Se voce esquecer-se
de desliga-lo, ele desligara automaticamente ap6s 10
minutos.
Visor LED com Gr ilfico de Barras
0 visor LED de oito segmentos indica o nivel da ~
riacao na concentra~ao de fluido refrigerante. Quando
a concentra~ao de fluido refrigerante no ar aumenta, o
mesmo ocorre com o numero de barras acesas no
visor.
B otao U M/H (Sensit iv it y) . Sensib ilidade
Defina o nivel de sens bilidade, apertando o botao
U M/H. Sens bilidade Baixa (L), Media (M) ou Alta (H)
sera indicada pelo seu respectivo LED. Quanto maior
a concentra~ao de fluido refrigerante no ar ambiente,
menor devera ser 0 ajuste da sensibilidade para evitar
alarmes falsos.
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LOW·BATT

Dicas Rapidas
1. Mantenha a ponta

da haste em movimento,
passando por locais com suspeita de vazamento.

Comparando Detectores de
Vazamento

2.

Quando urn vazamento for detectado, passe a
A Fieldpiece tern dois detectores de vazamenhaste novamente para identificar o local.
to. 0 SRL2 usa urn sensor infravermelho (IV). Ele
detecta uma ALTERA<;AO na concentra~ao, par3. Para identificar vazamentos maiores, ajuste a tanto deve-se manter a haste em movimento. As
sensibilidade.
principais vantagens do sensor IV da Fieldpiece
Avalia-rao e Substitui-rao do Filtro
sao que o sensor durara por toda a vida util do
0 filtro bloqueia a umidade e outros contaminantes, detector, assim como sua sensibilidade permaneprotegendo o sensor. Quando fica molhado, o filtro cera a mesma. Alem disso, ele nao vai disparar
comprime o fluxo de ar e deve ser substituido. Desa- por causa da umidade ou do oleo, possuindo quatarraxe a ponta do sensor e substitua o filtro branco, se a mesma sens bilidade a maioria dos fluidos
de modo que a extremidade arredondada fique mais refrigerantes. A principal desvantagem dos sensaproxima da ponta da haste. Use somente o filtro for- res infravermelhos e sua sensibilidade a disturbios
mecanicos.
necido pela Fieldpiece.
0 SRL8 usa urn sensor de diodo aquecido. A
Voce pode encomendar, de urn distribuidor, conjuntos extras com itens de reposi~ao (modelo RFL2), vantagem do diodo aquecido e que ele detecta os
disponiveis na Fieldpiece. 0 modelo RFL2 contem niveis de concentra~ao absoluta, podendo ficar
10 filtros e 50-rings
parado em urn vazamento, que ainda assim continuara a apitar. Tambem e a principia muito sensivel. Suas desvantagens sao que o sensor se toma
menos sensivel com o passar do tempo, necessitanATEN<;AO
do assim de substitui~ao, alem de ser mais sensivel a alguns fluidos refrigerantes do que a outros.
NAO use o SRL2 sem o filtro apropriado instalado corretamente.

disparar.
0 SRL2 tern configura~6es de sensibilidade
variaveis, evitando 'atua~oes espurias'. Uma calibra~ao rapida e automatics de 30 segundos, ao
ligar, garante urn desempenho ideal. Urn filtro embutido, substituivel, bloqueia a umidade e as partiOs pontos com vazamento mais comuns sao as 4. Leve a ponta de volta, passado pelo primeiro
culas nocivas. 0 SRL2 tambem possui urn botao
juntas soldadas das linhas de fluido refrigerante e
Iugar indicado. Quando o SRL2 indicar uma
"mute• e a fun~ao "peak hold".
lugares onde houver mudan~as na se~ao cruzada ou
segunda mudan~a , observe o ponto na linha.
Desligar a fun~ao PEAK apagara a varia~ao exi- na dire~ao dessas linhas.
A fonte do vazamento sera perto do ponto
bida. A luz PEAK acendera quando a fun~ao
medio entre os dois pontos indicados.
0 SRL2 detecta alterac6es na concentra~ao de
PEAK estiver ativada.
fluido refrigerante, e nao da concentra~ao absoluta de
fluido refrigerante. lsso permite que o usuario detecte 5. Concentra~oes muito elevadas de fluido refrifacilmente vazamentos em locais que possam ter
Modo Turbo
gerante podem causar uma sobrecarga, que
A fun~ao TURBO e uma 4" sensibilidade extra que fluido refrigerante no ar, como acontece em urn
pode demorar alguns segundos para liberar.
leva o SRL2 mais alta sensibilidade possivel. Esta espa~o fechado com uma geladeira vazando. Como
fun~ao e ativada apertando o botao PEAK quatro ve- o SRL2 det ecta mudan~a, ha urn metodo especifico
zes seguidas, so podendo ser ativada enquanto esti- de detec~ao dupla utilizado para localizar vazamentos.
ver no nivel de sens bilidade alto (H).
Ao acionar o modo TURBO, a primeira luz verde 1. A ponta da haste deve ficar bastante proxima a
do SRL2 ira piscar e o som de detec~ao tera urn tom
linha. Voce talvez precise ficar a 0,63 centimetros
estavel.
(1/4 de polegada) de urn pequeno vazamento para
Para sair do modo TURBO, aperte novamente o
conseguir detecta-lo. Neste caso, facilita usar a
botao PEAK quatro vezes consecutivas, ou mude o
segunda mao para guiar a ponta pelas linhas de
fluido refrigerante.
nivel de sensibilidade do alto (H) para qualquer urn

a

dos outros._
CUidado. Dura~te o modo TURBO, o SRL2 fica ex- 2. Mantenha a ponta em movimento pelas linhas de
fluido refrigerante a uma velocidade de 3 a Scm (1
tremamente sensavel, dasparando maas facalmente com
a 3 polegadas) por segundo.
movamentos bruscos ou va?lentos, assam como com
pequenas mudan~as nos mveas de flUido refngerante.
3. Quando o SRL2 indicar uma mudan~a na concenManuseae com cuadado durante o modo TURBO.
tra~ao, observe o ponto na linha e mantenha a
Como Det ect ar Vazamentos
ponta em movimento, passando do possivel vazaB otao MUTE (mudo)
Mantenha o SRL2 Ionge de todas as areas
mento para renovar o ar no interior do SRL2 com
Apertar o botao MUTE liga e desliga o som do SRL2. com possivel vazamento de fluido refrigerante ate
ar limpo. (Observa~ao: se a haste do SRL2 passar
que o aquecimento e a calibrac;ao terminem. 0
aquecimento e a calibragem duram, juntos, cerca
por uma concentra~ao muito elevada de fluido reBotao PEAK
de 30 segundos apos o ON/OFF ser pressionado.
frigerante, voce devera usa-lo ao ar livre por 4 seA fun~ao PE~K registra a maior varia~ao alcan~ada Deixe 0 SRL2 aquecer completamente antes de
gundos antes de passar para a quarta etapa, a tim
na concentra~ao, enquanto contanua a . detectar usar, para evitar alarmes falsos. Ao ligar, 0 dede limpar o fluido refrigerante de dentro do SRL2).
vazamentos. Aperte PEAK para hgar e deshgar esta tector ativa a sensibilidade alta automaticamente.

0 SRL2 testando uma bobina-A em um evaporador.
a 0,6cm (1 /4 de polegada) da linha.

Cuidados com a Bateria de Litio
0 SRL2 contem uma bateria de ion de litio
muito potente. Para uma longa vida util da bateria e um funcionamento seguro, voce deve
observar o seguinte:
Cuidados
1. Nao exponha a bateria a temperaturas mais
altas do que 6o· c (140°F).
2. Nao carregue a bateria em, ou proximo a, locais
aquecidos, tais como fogo, veiculos quentes,
ou luz solar direta.
3. Nao use solda diretamente na bateria.
4. Nao deixe a bateria sofrer impactos ou ser
jogada
5. Nao molhe a bateria.
6. Nao deforme ou fure a bateria de forma
alguma.
7. Se houver algum vazamento na bateria, nao
toque na mesma. Caso eletrolitos entrem em
cantata com os olhos, lave-as com agua em
abundancia, sem esfregar, e consulte um
medico imediatamente.
8. Substitua imediatamente se houver qualquer
deformidade, mau cheiro, mudan~a de cor, ou
outra anomalia.
9. A bateria nao deve ser substituida pelo usua..
rio; se a bateria falhar, entre em cantata com
a Fieldpiece para substitui~ao.

Especifica~oes

Carregamento
Dais carregadores vem incluidos com o SRL2.
Um carregador liga em tomadas de parede enquanto
o outro liga na entrada de isqueiro do carro.
1. A bateria e embalada parcialmente carregada. Carreoue totalmente a bateria antes do primeiro usa.
2. 0 LES LO'N BPtTT aeeR8eF8 eeffl lt:tz vermelha quando a bateria estiver fraca. A carga pode
ser verificada a qualquer momenta, enquanto o
aparelho estiver ligado, com a fun~ao "Battery
Check" (ver se~ao "Modo de Usar").
3. Para recarregar o SRL2, ligue uma extremidade
do carregador na parte superior do SRL2 e a auIra na fonte de alimenta~ao 0 LOW-BATI pisca
enquanto estiver carregando ate que a bateria esteja completamente carregada. Quando a bateria do
SRL2 estiver completamente carregada, o
LOWBA TI desligara
4. Carregue-o em um ambiente operacional especificado na se~ao "Especifica~oes• deste manual.
5. Evite deixar a bateria totalmente descarregada. Varias descargas parciais com frequentes
recargas sao mais beneficas para baterias de ion
de litio. Ao contrario das baterias de niquel, baterias
de ion de litio nao tem memoria de carga e nao
precisam ser descarregadas antes de carregar.
Armazenamento
A bateria deve ter uma carga de 40%-50% durante o armazenamento prolongado de um mes ou
mais. Consulte a se~ao "Especifica~oes" deste manual para o ambiente de armazenamento adequado.
A durabilidade da bateria e drasticamente reduzida se a bateria for armazenada completamente
carregada e/ou em temperaturas elevadas.

Elemento sensor Tecnologia avan~ada de lente infravermelha
Dura!;ao do sensor: 10 anos
Fluidos refr igerantes : HFC, CFC, HCFC e misturas
Sensibilidade Min (Fixo): 3g (0,1oz)/ano
Aviso de Conformidade
Max (Fixo): >30g (1,05oz)/ano
Min (Em movimento) 5g (0,18oz)/ano
Este equipamento esta em conformidade com as
Max (Em movimento): >30g (1 05oz)lano
especifica~6es de um detector, indicador e localizador
Apos exposi~ao a (50g/ano ): 3g (0, 1oz)lano
de vazamentos, conforme descrito pela norma euEm ambiente poluido: 3g (0, 1oz)lano
ropeia EN 14624, EN 14624 (2005), com o pressuTempo de resposta: 1 segundo
posto de que a especifica~ao de velocidade na
Tempo de recupera!;ao: -4 segundos
Des ligamento automatico: Apos 10 minutos sem se~ao 7.2 deve ler-se "2.0 cm/s", como indicado par
A. Beatrix Alke, gerente de projetos do Deutsches
atividade
Alim enta!;ao : bateria de 7,4Vcc (nominal), recarrega- lnstitut fur Normung.
vel de ion de litio, substituivel porum tecnico.
Dura!;ao da bateria: 8 horas de usa continuo, sem
precisar recarregar. Degrada~ao (30%) apos 500
ciclos de carga/descarga ou dais anos, o que ocorrer primeiro.
LED de bateria fraca: Acende quando restar aproximadamente uma hora de carga da bateria.
Tempo de carregamento: Menos de 4 horas com
qualquer um dos carregadores fomecidos.
Ambiente de func ionamento: o· c (32°F) a 40•c
(104°F) em <75% UR (sem condensa~ao)
Ambiente de arm azenamento: <80% UR - medidor e
bateria.
Para 80% de recupera~ao da bateria:
- 2o·c (4°F) a 6o·c (1400F) - menos de 1 mes
- 2o·c (4°F) a 45•c (113°F) - menos de 3 meses
- 2o·c (4°F) a 2o·c (68°F) - menos de 1 ana

Equipamento Incluido

Instrumentos Autonomos da Fieldpiece

Use o modelo RRE2 para realizar detec~oes
em espa~os apertados, como atraves da grade
de um condensador. 0 modelo RFE2 estende a
haste para 65 centimetros (25,5 polegadas) Os
acessorios e carregadores sao guardados em um
estojo moldado.
Todos os acessorios mostrados vem incluidos
como SR2K7.

0 detector de vazamento de fluido refrigerante, SRL2, e projetado para tecnicos de HVAC/R.
Seguem abaixo alguns outros instrumentos
aut6nomos da Fieldpiece Instruments.
SRH2
Psicr6metro de
Diagn6s ico

Extensao Flex de
23 centimetro
(9 polega<las)
modelo RFE2

Ponta de Prova de 23
centimetros (9 polegadas)
Modelo RRE2

Case Moldado com o
RRE2 eo RFE2
Modelo ABMK3

SSX34

SC77

Superaquecimento e
Sub-Resfriamento para Ar Condicionado e

Alicate Multimetro
Expansive!
Mullituncional

Refrigera~ao

~ao, a qualquer medidor que esteja encaixado nele.
Modulos podem se encaixar diretamente na parte
superior de um Multimetro Modular, Data Logger
DL2 ou Base EHDL1. Os Modulos tambem se conectam a qualquer medidor com faixas mV atraves
dos Cabos ASLS2.

Garantia e Assistencia

Mais Produtos da Expansibilidade
Modular Fieldpiece
Expansibilidade modular e a capacidade de
os Modulos lntercambiaveis e medidores alterarem as configura~oes para atender as diferentes
necessidades de um tecnico de HVAC/R.
Os Modulos lntercambiaveis (sensores) enviam
um sinal de mV, que representa o valor da medi-

0 p roduto esta garantido, ao comprador original,
contra defeitos de material ou de fabrica~ao por urn
periodo de 1 (urn) ano a partir da data da com pra.
Durante o per iodo de garantia, a Fieldpiece Instruments,
substituira ou consertara o aparelho defeituoso, a seu
exclusivo criteria.
Esta garantia nao se aplica aos defeitos resultantes de mau uso, negligencia, acidente, reparo nao
autorizado, alterao;:ao ou uso incorreto do instrumento.
Quaisquer garantias im plicitas provenientes da venda
de produtos da Fieldpiece, incluindo, m as nao limitado a, garantias implicitas de comercializa~ao e
adequao;:ao para urn prop6sito especifico, estao limitadas ao descrito acima. A Fieldpiece nao sera responsavel por perda de utiliza~ao do instrumento ou
outros danos decorrentes ou consequentes.
Envie qualquer SRL 2 defeituoso a Fieldpiece para
assistencia coberta pela garantia, juntamente com o
recibo de compra. E ntre em contato com a Fieldpiece
para se informar sobre as taxas de reparo fora da
garantia.

Fieldpiece
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