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JB �Just Better� benzersiz ve yeni nesil LD-5000 elektronik gaz dedektörünü gururla sunar. Prowler
kullanýlan yeni geliþtirilmiþ elektro kimyasal sensör teknolojisi ve üstün özellikleri ile sektörde daha iyisi olmayan
el tipi dijital vakumetre cihazýdýr. LD-5000 uzun sensör ömrü ile R-134a, R410A, R404, R407C,R507,R22 vb.
saptanmasý zor soðutucu akýþkanlarýn tespiti için dizayn edilmiþtir. LD-5000 HFC, HCFC ve karýþým gazlarýný ve
ayrýca yeni nesil HFO gazlarýný yüksek ve doðru hassasiyetle tespit eder. Elektrokimyasal sensör aþýrý gaz
temasýna ve neme dayanýklýdýr, bu gibi etkilerden hasar görmez. Sensör ucu ince ve kývrýlabilir yapýsýyla zor ve
dar alanlarda kullanýmý kolaylaþtýr. LD-5000 düþük pil tüketimi, doðru ve hassas tespit, uzun ömür ve zamanla
azalmayan hassasiyete sahip sensörü ile yüksek teknoloji içeren gaz kaçak dedektörüdür. Yapýlan testler
sonucunda 10 yýlý aþan sensör ömrü, patlayýcý ve yanýcý ortamlarda da güvenle kullanýlabilme özellikleri ile
endüstride benzersizdir. Prowler büyük ve açýsý ayarlanabilen LCD ekraný ile kullanýcýya daha iyi bir görüþ
Saðlar. Ekran üzerindeki kaçak yoðunluðunu gösteren çubuk þeklindeki grafikler kaçak noktasýný belirlemenize
yardýmcý olur. Hassasiyet duyarlýlýðý düþük, orta ve yüksek olarak ayarlanabilir. Kaçak tespitinde duyulabilir sesli
alarm, titreþim ve ekrandeki çubuk grafikler ile uyarý verir. Ekranda ayný zamanda pil ömrünü de görebilirsiniz.
LD-5000�nin grafik ekraný tamiri mümkün olan veya olmayan çok küçük kaçaklarý dahi size bildirir. LCD ekran,
sesli alarm veya kolda titreþim ve grafik çubular yardýmýyla kaçak noktasýný kesin olarak saptamanýzý saðlar.
Düþük pil tüketimi ile þarjlý pil kullanmaksýzýn, 4 adet AA alkalin pil ( kutusu içerisinde mevcuttur) ile çalýþtýrýlabilir.
CE, EN14624, SAE J2791 STANDARLARINA SAHÝPTÝR.
Yeni nesil R-1234yf gazýnda kaçak aramaya uygundur.

ÜRÜNE GENEL BAKIŞ

PROWLER LD-5000 GAZ KAÇAK DEDEKTÖRÜNÜZÜ KULLANMADAN ÖNCE
LÜTFEN KILAVUZU İYİCE OKUYUNUZ !

NEED A PICTURE of Control Panel

ÇALIŞTIRMA

● Açıp / Kapatma:  Cihazý açmak için  AÇMA/KAPATMA butonuna birkez basýn. Kapatmak için tekrar bu

butona basýn. ( Kapatmak için 1saniye süreyle basýlý tumanýz gerekmektedir.)

●  Sensörün Hazırlanması : Açýlýþtan itibaren sensöre enerji gider ve aktif hale gelmek için

bir dizi hazýrlanma sürecinden geçer. Sensörün hazýrlanmasý sürecinde bip sesiyle birlikte ekranda çubuk

grafikler artar ve on çubuk göründükten sonra arka arkaya  bip sesi duyulur. Bu süreç ortalama 20sn. Kadar sürer.

(Not: Dedektör uzun süre kullanýlmadýysa bu süre bir dakikayý geçebilir.)
● Kullanýma Hazýr Olma: Ekranda hassasiyet seviyesi ( Hi, Med veya Low ) ve pil durumu göstergesi

Belirdiði andan itibaren cihazýnýz kaçak aramaya hazýrdýr. Bu konumda bip sesi daha sýk aralýklar ile

çýkar.

ÇALIŞTIRMA

PİL SEVİYE GÖSTERGESİ

PÝl göstergesi üç kademeden oluþur ve ekranýn üst orta
kesiminde yer alýr. Pil seviyesi göstergesinin açýklamasý
yandaki tabloda yeralmaktadýr.
Not: pil seviye göstergesinde kademe görünmüyor ise
pilleri çýkarýn ve BAKIM bölümündeki pil deðiþimi
yönergelerine göre yeni pilleri takýn.

Üç kademe Tam dolu

Ýki kademe ½ dolu

Üç kademe ¼ dolu

Kademe yok Pil boþ, yeni pil takýnýz

Kademe yok / yanýp sönme Cihaz devre dýþý, bu durumda
cihaz çalýþmaz
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KAÇAK MİKTARI GÖSTERGESİ

Dijital ekranda grafik çubuklar (barlar) normal þartlarda görülmezler, ancak kaçak saptandýðýnda grafik çubuklar
kaçak oranýna göre birden fazla belirebilir. (Dijital ekranda hassasiyet ayarý ve kaçak miktarýna baðlý olarak 10
adete kadar grafik çubuk belirebilir.)  Garfik çubuk barlarýn daha iyi gözlenebilmesi için dijital ekran açýsý 30°�ye
kadar kaldýrýlarak ayarlanabilir. Ortam þartlarýna göre  LCD ekranýn arka aydýnlatmasý da açýlýp kapatýlabilir.

Grafik Çubuk Sayýsý Kaçak Miktarý ( Gram/ Yýl )
1-3 çubuk (bar) 3gr.�dan az

4-6 çubuk (bar) 3gr ila 15 gr. arasý

7-10 çubuk (bar) 15gr.�Dan fazla

LCD ekrandaki grafik barlar kaçak miktarýna göre
sürekli olarak artýp azalacaktýr. Maksimum seviyede
görülen noktalar kaçak noktasýný gösterir. Yandaki
tablo sýzýntý miktarlarý ile ilgili size bilgi verecektir.

SESSİZE ALMA VE TİTREŞİM FONKSİYONU

Sessize almak ve alarm bip sesini kapatmak için MUTE düðmesine basýnýz. Ses fonksiyonunu açmak için MUTE
düðmesine tekrar basýnýz. ( Not: Arka arkaya basýldýðýnda geçiþler için bir süre beklenmelidir.)

Titreþim modu herzaman açýk konumdadýr. Özellikle sesli ortamlarda kaçak tespitinde ekrana bakmadan sizi
tireþimle uyarýr.

AYARLANABİLİR HASSASİYET FONKSİYONU

Cihaz her çalýþtýrýldýðýnda otomatik olarak orta (MED)  hassasiyet ayarýnda açýlýr. Ekranda pil durum göstergesi ve
kaçak durumunu gösteren grafik çubuklar  (barlar)  görünür.

Hassasiyet seviyesini deðiþtirmek için  hassasiyet ayar düðmesine (              )  basarak yüksek ( HI ) veya düþük (LO)
hassasiyet ayarlarýný seçebilirsiniz.

EKRAN AYDINLATMASI

Dijital ekran aydýnlatmasýný açmak için aydýnlatma (          ) butonuna birkez basýn, aydýnlatmayý kapatmak için
butona birkez daha basýn.

KAÇAK TEST ŞİŞESİ
LD-5000 dedektörünüzün doðru çalýþýp çalýþmadýðýný test etmenizi saðlayan test þiþesi, cihaz kutusunun içinde
bulunmaktadýr.

Test etmek için;

1-Test þiþesinin üzerinde bulunan etiketi, etikete zarar vermeden dikkatlice çýkarýn.

2- LD-5000 cihazýnýzýn açma butonuna basarak dedektörün kullanýma hazýr olmasý için
bekleyin.

3- Dedektörünüzün ucunu test þiþesinin üstündeki küçük deliðe yaklaþtýrýn. Bip sesiyle
birlikte  ekranda enaz üç grafik bar görünüyor ise, cihazýnýz doðru çalýþýyor demektir.

NOT: Test bitiminde etiketi tekrar yerine yapýþtýrýnýz. Ýçeriðinin buharlaþmasýný önlemek
için þiþeyi plastik torbasýnda saklayýnýz. Þiþe içerisindeki yeþil madde kaybolur veya
görünmez hale gelir ise yenisi ile deðiþtiriniz.

BAKIM

Piller:
Pillerin montajý: Dedektör kolunda bulunan pil yuvasý kapaðýný
vidasýný gevþeterek, çýkarýn. (yandaki gibi) Herzaman 4 adet büyük
boy kalem pil kullanýn.
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Sensör:

Filtrenin çýkarýlmasý: Aþaðýda görüldüðü gibi sensörün en uç noktasýný tutarap döndürüp açarak, filtreyi çýkarýn.
Gözle dörünür bir kirlenme var ise filtreyi yenisiyle deðiþtirin. Kirlenme süresi kullaným sýklýðýna ve ortama
baðlýdýr.

Sensörün çýkarýlmasý: Sensörü düz olarak çekerek soketinden çýkarýn. Sensörü takarken sensör üzerindeki yarýðýn,
soket üzerinde bulunan kamaya girecek þekilde hizalayarak yerine itin.

Not: Bu iþlemi yaparken zorlamayýn ve sensörü bükmeyin. Zorlama ve bükme sensör ayaklarýna zarar verebilir.

ÖNEMLÝ: Sensör yerine iyi oturduðundan emin olun. Aksi taktirde cihaz hep açýlýþ modunda kalýr.

● Ford RainX windshield cam yýkama sývýsý

● Ford leke çýkartýcý

● Ford pas önleyici

● Ford conta yapýþtýrýcýsý

● Loctite natural blue yað sökücü

● Ford fren balata temizleyicisi

OTOMOTİVDE KULLANILAN KİMYASALLARA KARŞI DUYARLILIK

Otomotiv alanýnda kullanýlan bazý solvent ve kimyasallar R134a gazýna benzer hidrokarbon bileþikleri içerebilir.
Ve bu Prowler LD-5000 dedektörünüzü 30saniyeden az bir sürede alarm vermesini saðlayabilir. Arama yapýlacak
alanlarda bu ürünler herhangi bir kaçak nedeniyle var ise ya da yeni uygulanmýþ ise, kaçak aramasý yapmadan
önce aþaðýdakilere benzer kimyasallarýn ortamdan temizlenmesini saðlayýnýz.

● Ford silikon kauçuk (henüz kurumamýþ ise)

● Motorcraft ýsýtýlmýþ antifriz. ( Kýsmi algýlama )

● Gunk liquid wrench bakým ürünleri

● Solvent içeren bazý bakým ürünleri

● Ford motocraft fren yaðlarý

● Ford karbüratör temizleyici

Filtreyi çýkarmak için
sensör ucunu çevirerek
açýn

Filtre

Sensörü takmak için düz þekilde ittirin, bükmeyin.

Sensörü çýkarmak için düz þekilde çekin,
bükmeyin.

Kanal / Kama
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TEKNÝK ÖZELLÝKLER

MODEL NO: LD 5000

ADI: PROWLER SOÐUTUCU GAZ KAÇAK DEDEKTÖRÜ

HASSASÝYET R22����.�0,7gr/yýl      R134a���..1,5gr/yýl        R1234yf����0,01gr/yýl     R410A����1,5gr/yýl
R404A���....1,5gr/yýl      R407A���..1,5gr/yýl        R427A�����.1,5gr/yýl

SENSÖR ÖMRÜ 10 YILDAN FAZLA (NORMAL KULLANIMDA)

TEPKÝ SÜRESÝ HIZLI

GÜÇ BESLEMESÝ 4 ADET AA KALEM PÝL

PÝL ÖMRÜ SÜREKLÝ AÇIK KONUMDA 4,5 SAAT

ISINMA SÜRESÝ 20 SANÝYEDEN AZ. ( UZUN SÜRE KULLANILMADIÐINDA SÜRE UZAR)

SENSÖR PROBU UZUNLUÐU 43 CM

LCD EKRANDA GÖRÜNTÜLEME HASSASÝYET DEÐERÝ, KAÇAK MÝKTARI DÝYAGRAMI VE PÝL DURUMU GÖSTERGESÝ

AÐIRLIK 0,55kg

GARANTÝ SENSÖR DAHÝL 2 YIL

EN 14624 TEST DEÐERLERÝ
MÝN. / MAKS. HASSASÝYET
SINIR (SABÝT) 1gr/yýl minimum, > 50gr/yýl maksimum

MÝN. / MAKS. HASSASÝYET
SINIR (HAREKETLÝ) 3gr/yýl minimum, > 50gr/yýl maksimum

MÝNÝMUM TESPÝT SÜRESÝ Yaklaþýk 1 saniye

SENSÖR TEMÝZLENME SÜRESÝ 50gr/yýl kaçak miktarýna kadar temasta yaklaþýk 9 saniye

MAKS. MARUZ KALMADAN SONRA
MÝN. SINIR 1gr/yýl

KÝRLÝ HAVA ÞARTLARINDA MÝN.
SINIR 1gr/yýl

KALÝBRASYON SIKLIÐI Yýlda bir kez çek edilmelidir.



6

SIKÇA SORULAN SORULAR

PROWLER LD-5000�ÝN SENSÖRÜ NASIL ÇALIÞIYOR?

Sensör içerisinden geçen hava içerisinde bulunan soðutucu gazlar, küçük çaplý kimyasal tepkimelere neden
olurlar (bu oluþumlar çevreye zararlý deðildir), bu elektrik akýmýnda deðiþikliklere sebep olur. Bu deðiþiklik mikro
iþlemci tarafýndan algýlanarak alarm sinyallerine dönüþtürülür.

PROWLER LD-5000�ÝN, ISITILMIÞ DÝYOT SENSÖRLÜ DEDEKTÖRLERE GÖRE FARKLARI NELERDÝR?

Özellikle yeni HFC tip soðutucu gazlara karþý daha hassas algýlama özelliðinin dýþýnda, Prowler�ýn sensörü daha
düþük sýcaklýklarda çalýþýr. Bu özellik daha az akým çekmesini saðlayarak, pil tüketimini azaltýr, þarj edilebilir pil
kullanýmý gerektirmez. Baþka bir avantaj ise yanýcý ortamlarda kullanýmý güvenli hale getirmesidir.

PROWLER SOÐUTUCU GAZ SIZINTISINI SAPTADIÐINDA NE OLUR?

Prowler gaz kaçaðý tespitinde, size bunu üç þekilde bildirir. Bunlardan birincisi sesli (bu sessiz konuma alýnabilir),
ikincisi kolda titreþim , üçüncü olarakta dijital ekranda grafik çubuklar (barlar)  ile...  Gaz kaçak miktarý ne olursa
olsun ses ve titreþim þiddeti sabittir, deðiþme göstermez. Ancak grafik barlardaki çubuk sayýsý kaçak miktarýna ve
ayarlanan hassasiyet deðerine göre deðiþkenlik gösterir.

PROWLER KAÇAK NOKTASINI NASIL SAPTIYOR?

Diðer dedektörlerde kaçak noktasýný saptamak için bazý manuel ayarlarýn yapýlmasý zorunludur. Prowler ise bu iþi
içerdiði bazý yeni ve geliþmiþ teknolojiler sayesinde manual ayar  gerektirmeden gerçekleþtirir. Geliþmiþ
bilgisayar yazýlýmý çevredeki soðutucu akýþkan varlýðýný sürekli izler. Kaçak noktasýna yaklaþýldýðýnda soðutucu gaz
miktarý artar ve bu durumda cihaz kendini otomatik olarak kalibre eder. Özel yazýlým kaçak noktasýndan uzakta
oluþabilecek istenmeyen, yanlýþ uyarýlarý filtreler.

PROWLER ARAMA SAHASINDA BÝRÝKMÝÞ SOÐUTMA GAZLARI KALINTILARINA ALARM VERÝR MÝ?

Evet, Yinede Prowler cihazýnýzý sýzýntý þüphesi olan ortam dýþýnda (temiz ortamda) açýn ve ýsýnma periyodunun
soðutma gazýndan yoksun bir ortamda tamamlanmasýný saðlayýn. Prowler bu gibi kalýntýlarý saptadýðýnda
baþlangýçta alarm verecektir, ancak daha sonra ortamda kendini kalibre ederek  gazý daha yoðun hissedene kadar
alarm vermeyecektir.

PROWLER BÝR KAÇAK KAYNAÐINA SABÝT OLARAK TUTULDUÐUNDA BELÝRLÝ BÝR ZAMAN SONRA ALARM VERMEYÝ
NEDEN DURDURUYOR?

Bu Prowler�in bulunduðu ortamda kendini sürekli kalibre ettiðini gösterir ve bu normaldir. Prowler kaçak noktasý
çevresinde alarm verir, kaçak noktasýnýn yerini saptamak için bu noktadan uzaða doðru ve tekrar geri alarm
verilen noktaya doðru hareketler ile tarama yapýlmalýdýr. Sýzýntý noktasýndaki alarm 5 grafik çubuk (bar) ve
üzerinde ise Prowler�i 5-10 saniye bu noktanýn uzaðýnda gezdirmek gerekebilir.

PROWLER ÝLE KAÇAK MÝKTARINI BELÝRLEYEBÝLÝR MÝSÝNÝZ?

Prowler�ý kaçak noktasýna tuttuðunuzda LCD ekranda maksimum grafik çubuk (bar) ile size uyarý verecektir, bu
kaçaðýn boyutu hakkýnda size bilgi verebilir. LCD ekranda beþ veya daha fazla grafik çubuk (bar) belirir ise kaçak
büyüktür. Bu gibi durumlarda daha kesin sonuç için, cihazý 5-10 saniye için kaçak noktasýndan uzakta tutarak
kendisini kalibre etmesi saðlanmalýdýr.
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PROWLER ÝLK ÇALIÞTIRMA VE ISINMA PERÝYODUNDA NE YAPAR?

Prowler ON düðmesine basýldýðýnda açýlýr ve sensör kullaným için hazýrlanýr. Cihaz bu süreçte düþük bip sesi
çýkarýr ve LCD ekranda grafik çubuklar (barlar) görünür ve 10 adet olunca hazýrlanma iþlemi tamamlanýr. Bip sesi
artar, ektranda hassasiyet �MED� ayarý görülür. (Ýlk açýlýþ hassasiyet ön ayarý �MED� ortadýr.) LCD ekranda görünen
grafik çubuk barlar zaman zaman eksilip artabilir, bu normaldir.

PROWLER�ÝN DÜZGÜN ÇALIÞIP ÇALIÞMADIÐI NASIL TEST EDÝLMELÝDÝR?

Bunun için izlenecek yöntem, Prowler�in kutusu içerisinden çýkan test þiþesini kullanarak yapmaktýr.Þiþe içerisinde
soðutucu gaz veya sývý bulunmaz ancak, içerisindeki madde küçük soðutucu gaz kaçaklarýný taklit eder. Test için
Prowler açýn ýsýnma periyodunun bitmesi için bekleyin. Test þiþesi üzerindeki yeþil etiketi zarar vermeden yavaþça
çýkarýn ve Prowler�in sensör ucunun etiketin altýnda bulunan deliðe yaklaþtýrýn. Bu durumda Prowler�ýn ekranýnda
enaz 3 grafik bar görünecektir. Cihaz sensörü þiþeden uzaklaþtýrarak resetlenmesini saðlayana kadar tekrar alarm
vermeyecektir.  Arka arkaya testler ile sensör, þiþe kapaðýnda ve uzaðýnda tutularak cihazýn kalibre olmasý
saðlanýr. Bu durumda cihazýn tekrar alarm verebilmesi için, cihazý þiþe kapaðýndan 5-10 saniye süre ile uzaðýnda
tutmak gerekebilir. Test bitiminde etiketi tekrar yerine yerleþtirin. Kapaðýn üzerinde etiketi bulunmayan þiþeler
ile test yapýlmamalýdýr.
NOT: Uzun süre kullanýlmamýþ cihazlarda testin �HI� yüksek hassasiyet ayarýnda yapýlmasý gerekebilir.

PROWLER�I KAÇAK ARAMADAN ÖNCE SOÐUTUCU GAZLAR ÝLE TEST ETMENÝN YOLU VARMIDIR?

Böyle bir test yapmak isterseniz, sübap kapaðý veya gaz tüpünün kapaðýndan biraz gaz çýkmasýný saðlayýn, daha
sonra kapaktaki birikmiþ gazýn daðýlmasý için birkaç saniye bekleyin. Kapaðý sensöre yaklaþtýrýp test yapabilirsiniz.
Bir baþka yol ise gaz tüpünün vanasýný ani olarak açýp kapatmak ve birkaç saniye gazýn daðýlmasýný beklemek ve
daha sonra sensörü tüpün vanasýna yaklaþtýrarak test yapmak. Ancak tüpün vanasýndan çýkan akýþkan miktarýný
ayarlamak zor olduðundan, bu test yöntemi tavsiye edilmez. Prowler cihazýnýzý yüksek miktarda soðutucu
akýþkana maruz býrakýldýðýnda, duyarsýzlaþýr. Doðru sonuç için kendini kalibre etmesi saðlanmalýdýr. Bunun için
Prowler�i bu gaz kaynaðýnýn dýþýnda 5-10 saniye tutun.

PROWLER�IN SENSÖRÜ (SOÐUTUCU GAZ TÜPÜNDEN VB.) YOÐUN SOÐUTUCU AKIÞKANA MARUZ KALIRSA HASAR
GÖRÜR MÜ?

Hayýr, ancak Prowler soðutucu akýþkan ile yüklendiðinden, sýfýrlamak ve kalibre etmek için 15 saniye  veya daha
çok süreyle temiz ortamda tutmak gerekebilir. Bu yüzden soðutucu gaz tüplerinin cihazý test etmek için
kullanýlmasý tavsiye edilmemektedir.

PROWLER�IN SENSÖRÜNÜN 10 YIL ÖMRÜ OLDUÐU NASIL ÝDDÝA EDÝLEBÝLÝYOR?

Prowler�da, araþtýrmalara dayanan, yýllar boyu doðru çalýþma gerekliliklerini saðlayacak sensör teknolojisi
kullanýlmýþtýr. Bu yüzden sensör soðutucu gaz vb. birikimlerinden dolayý ya da uzun süre kullanýmýndan sonra
performans artýrýmý için herhangi bir ayara ihtiyaç duymaz. Standart bir soðutma teknisyeninin günlük kullaným
þartlarýnda 10 yýl�a kadar sensör ömrü süresi test yöntemleri ile belirlenmiþtir. Sensör ömrü verileri; sensörün bir
periyod üzerinde sürekli çalýþtýrýlmasý sonucu elde edilmiþtir.


