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LEKDETECTIE  
LEAK-MASTER® PRO 2
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Voordelen
 ● visuele statusweergave door LED-verlichting 
 ● korte testduur door minimale responstijd
 ● snelle productwissel
 ● voor flexibele en stabiele verpakkingen
 ● bijzonder duurzaam en onderhoudsarm
 ● kalibreren niet noodzakelijk
 ● gestandaardiseerd, gebruikersonafhankelijk testproces
 ● gebruiksvriendelijke gegevens- en procesparamete-
rinvoer via geïntegreerd toetsenbord of pc  
(e.B. MS-Excel®)

 ● eenvoudigste, intuïtieve bediening; geen opgeleid 
gespecialiseerd personeel nodig

 ● handig databeheer en evaluatie voor klantgerichte 
kwaliteitsdocumentatie

 ● verschillende kamermaten 
 ● eenvoudige installatie en inbedrijfstelling
 ● gemakkelijke verzorging dankzij spatwaterdichte 
roestvrijstalen en acrylbehuizingen 

 ● gegevensoverdracht van de meetresultaten via 
Ethernet

Systeem voor het testen op lekken van verpakkingen op basis van CO2.  
De LEAK-MASTER® PRO 2 maakt niet-destructieve opsporing van zelfs de kleinste lekken 
mogelijk zonder het dure gebruik van helium als traceergas. 
Afzuiging van de kamer door middel van een door perslucht aangedreven Venturi-mondstuk 
(optioneel ook met elektrische vacuümpomp). Statusweergave door LED-verlichting van 
de kamer.

Opties
 ● met Barcode Reader voor eenvoudige en snelle 
gebruikers- en productselectie als spatwaterdicht 
ontwerp 

 ● met elektrische vacuümpomp
 ● Software GASCONTROL CENTER voor 
meetgegevensanalyse (zie afzonderlijk gegevensblad)

Status:

Meetlek

Leak

OK
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Onze kamermaten voor monsteranalyse.

Aandacht!  
De apparatuur is niet geschikt voor het testen van verpakkingen met een hoog zuurstofgehalte >20,9% (vers vlees).

Type LEAK-MASTER® PRO 2
Meetprincipe Infrarood meetcel voor CO2

Meetbereik 0 ppm - 5 000 ppm
Resolutie 1 ppm
Gat grootte detectie > 10 micron (afhankelijk van de  
 verpakking en de  
 testomstandigheden)
Opwarmfase ca. 10 min.
Kalibratie niet nodig
Sensor reactietijd ca. 1 sec.
Duurtestcyclus afhankelijk van de lekkagegrootte,  
 CO2-gehalte in de verpakking,  
 kamergrootte 
Vacuüm max. 200 mbar abs.  
 (ca. -800 mbar voor omgevings- 
 druk), verstelbaar
Vacuüm aanzuiging Perslucht aangedreven  
 venturi systeem

Perslucht aansluiting min. 6 bar, max. 8 bar

Status LED-verlichting

Interfaces Ethernet (optioneel WLAN)

Huisvesting Roestvrij staal, acrylglas, IP 54  
 met gesloten kamer

Normen/ Bedrijf gecertificeerd voor  
bouwvoorschriften ISO 9001 en ISO 22000

 CE-markering volgens: 
 - EMC 2014/30/EU  
 - Low Voltage Directive 2014/35/EU  
  

 Geschikt voor voedselgassen  
 overeenkomstig:  
 - Verordening (EG) nr. 1935/2004

Model
Kamerafmetingen 

ca. in [mm] 
(H x W x D)

Behuizing dimen-
siesca. in [mm] 

(H x W x D)

Gewicht 
ca.  
[kg]

Spanning 

LM 2.1 42 x 310 x 200 316 x 364 x 405 20,0
100 - 230 V 
50 - 60 Hz 

50 W

LM 2.2 174 x 310 x 200 450 x 364 x 405 23,5
100 - 230 V 
50 - 60 Hz 

50 W

LM 2.3 100 x 460 x 305 462 x 556 x 557 35,0
100 - 230 V 
50 - 60 Hz 

50 W


