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DETEKCJA NIESZCZELNOŚCI 
LEAK-MASTER® EASY
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System kontroli nieszczelności opakowań z wykorzystaniem testu bąbelkowego.  
LEAK-MASTER® EASY pozwala na wykrycie nawet najmniejszych nieszczelności.
Po umieszczeniu opakowania w komorze testowej wypełnionej wodą, przestrzeń powyżej poziomu 
wody zostaje opróżniona. Odbywa się to za pomocą dyszy Venturiego zasilanej sprężonym  
powietrzem (opcjonalnie również z elektryczną pompą próżniową). W ten sposób opakowanie  
zanurzone w wodzie pęcznieje, umożliwiając identyfikację wszelkich przecieków oraz ich lokalizacji 
za pomocą strumienia pęcherzyków. Dzięki takiemu badaniu w bardzoprosty sposób można określić 
miejsce występowania nieszczelności.

Zalety
 ● ekonomiczny i nieskomplikowany
 ● inspekcja wizualna pozwala na lokalizację miejsca 
nieszczelności

 ● do sprawdzania opakowań wykonanych z różnych 
materiałów

 ● krótki czas trwania testu (< 30 sek.)
 ● prosta intuicyjna obsługa bez konieczności  
zatrudniania wysoko wykwalifikowanego personelu 

 ● łatwa instalacja i uruchomienie 
 ● do opakowań z atmosferą ochronną i bez niej 
 ● może być wykorzystywany do prób i symulacji 
ciśnieniowych

 ● opcjonalnie również do opakowań pakowanych 
próżniowo, zestaw Nr kat. 956992700

 ● niekonieczna kalibracja 
 ● różne wymiary komór testujących 
 ● podciśnieniowy zawór bezpieczeństwa chroni 
urządzenie przed nadmierną próżnią

 ● niskie koszty eksploatacyjne 
 ● trwałość i łatwość czyszczenia dzięki akrylowej 
obudowie 

 ● standardowo z dyszą Venturiego zasilaną sprężo-
nym powietrzem (bez zasilania elektrycznego)

 ● opcjonalnie z zewnętrzną elektryczną pompą 
próżniową (-> str. 3)

Typ
Zasada badania
Kalibracja
Próżnia 
 
 

Sposób wytwarzania próżni 
 

Ciśnienie sprężonego powietrza
Przyłącze
Akcesora  
(załączone) 
 

Materiał 
 

Normy / przepisy 
 

LEAK-MASTER® EASY
wizualna  
nie wymagana
maks. 200 mbar abs. 
(ok. -800 mbar na ciśnienie otoczenia), 
nastawna; 
wersja specjalna do 100 mbar abs.
sterowana sprężonym powietrzem 
dysza Venturi`ego  
opcja: elektryczna pompa próżniowa
min. 6 bar, maks. 8 bar
G 1/4  
przyłącze węża OD   8 mm 
przyłącze węża OD 12 mm 
adapter przyłączeniowy  
G 1/4 M – 1/4” NPT
Acryl Plexiglas® 

- szczególnie wytrzymały i zaprojekto- 
  wany przeciw żółknięciu
Zakład produkcyjny certyfikowany wg 
ISO 9001 i ISO 22000  
Nadaje się do stosowania z gazami 
stosowanymi w przemyśle spożywczym 
- rozporządzenie 1935/2004/WE

► Video

więcej informacji pod adresem: 
www.leak-master.net

https://www.youtube.com/watch?v=HkQLC1-Qs4Q
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System detekcji nieszczelności LEAK-MASTER® może być używany do różnych metod wykrywania  
nieszczelności oraz poprawności wykonania uszczelnień wg ASTM.

ASTM D3078 Standardowa metoda badawcza do wyznaczania nieszczelności w opakowaniach giętkich poprzez 
test bąbelkowy

ASTM D4169 Standardowa praktyka do testowania wydajności systemów i kontenerów morskich

ASTM D4991 Standardowa metoda testowa do wykrywania nieszczelności pustych sztywnych pojemników metodą 
próżniową

ASTM D5094 Standardowa metoda testowa dla dużych wycieków płynów z pojemników z przyłączami gwintowanymi 
lub zamykaniem typu Lug

ASTM F2096  Standardowa metoda testowa wykrywająca nieszczelności w opakowaniach pakowanych próżniowo  
(Test bąbelkowy) – korzystając z naszego opcjonalnego zestawu uzupełniającego

Model
wielkość wewnętrz-

na komory ok. w mm 
(W x Sz x G)

wymiary całkowite 
komory ok. w mm 

(W x Sz x G)

Waga  
ok. w kg

EASY 0.5 115 x 305 x 195 485 x 440 x 300 15,5

EASY 1 165 x 305 x 195 535 x 440 x 300 17

EASY 1.5 145 x 505 x 310 520 x 650 x 420 31,5

EASY 2 205 x 505 x 310 580 x 650 x 420 35

EASY 3 275 x 525 x 360 660 x 705 x 485 55

EASY 4 320 x 625 x 500 900 x 840 x 630 108

EASY 5 340 x 760 x 500 920 x 970 x 630 120
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Elektryczna pompa próżniowa do LEAK-MASTER® EASY

Membrana
Maksymalne ciśnienie pracy
Dopuszczalna temperatura otoczenia
Dopuszczalna temperatura mediów
Waga
Wymiary obudowy pompy
Napięcie pracy
Silnik
Klasa ochrony silnika
Częstotliwość
Moc P1

I max

HNBR / Stal nierdzewna

0,5 bar wartości absolutnej

+15 ºC ... +50 ºC, chwilowa +70 ºC
+5 ºC ... +70 ºC, chwilowa +100 ºC

5,2 kg 
ok. 240 x 184 x 472 mm (bez przyłączy)

100–120 V  | 200–240 V

Silnik kondensatorowy
IP 00
50 Hz

190 W

2,10 A | 1,20 A 


