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INTRODUÇÃO 

O LD-3000 possui uma tecnologia de sensor de eletrólito sólido de longa duração que foi 
projetado para detectar gases refrigerantes HFC, como R134a, R410A, R404A, R407A e R507, 
além do novo HFO R1234yf e todos os refrigerantes HCFC (R22) e CFC (R12), incluindo misturas 
de hidrocarbonetos. 

 

CARACTERÍSTICAS 

Sensor estável e de longa duração. 

Calibração automática e redefinição para os níveis ambientais. 

Três níveis de sensibilidade ajustáveis. 

Indicador de bateria fraca. 

Função mudo. 

Punho ergonômico. 

Maleta de transporte resistente. 

Quatro pilhas (incluídas). 

Certificações (SAE JSAE J2791 – SAE J2913 – European EN14624-2012 – ASHRAE 173-2012 
– CE Certified). 

3 meses de garantia. 

Produzido nos Estados Unidos. 

 

PAINEL DE CONTROLE 

 

  



 
 

 
 

INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO 

1. Ligar: Pressione o botão ON/OFF uma vez para ligar e novamente para desligar. 

*Nota: Matenha o botão pressionado por aproximadamente um segundo, para desligar o 
detector. 

2.   Ciclo de Aquecimento: O detector inicia automaticamente o aquecimento do sensor. Durante 
o ciclo de aquecimento, o detector emitirá um “bipe” lento. O tempo de aquecimento geralmente 
é inferior a 20 segundos. 

3.   Modo pronto: O detector está pronto para começar a procurar vazamentos quando o LED 
verde de sensibilidade acender. A frequência do “bipe” aumenta e o LED da sonda começa a 
piscar constantemente. 

4.   Pesquisa: Ao procurar vazamentos, mova a ponta do sensor ao longo das linhas e acessórios 
de A/C não mais distante que 9,5 mm e não mais rápido que 75mm/s. Se o detector alarmar, 
faça varreduras menores para frente e para trás até que a fonte de vazamento seja identificada.  

   

*Nota: O LD-3000 responde apenas à concentração de gás no vazamento. O alarme será 
redefinido automaticamente se a ponta do sensor for mantida na fonte de vazamento.  

Importante; se o detector de vazamento estiver fora de uso por um longo período, semanas ou 
meses, a seguinte ação é recomendada, ligue o instrumento e deixe-o aquecer e ajuste o nível 
de sensibilidade na posição HI (Alta) por alguns minutos e teste com o frasco de teste de 
vazamento. Isso garante que o sensor esteja totalmente condicionado para obter a máxima 
resposta ao gás refrigerante. 

 

FUNÇÃO MUDO 

Para silenciar ou mutar o sinal sonoro e o sinal de alarme, pressione o botão MUTE. Para 
restaurar o som do áudio, pressione o botão MUTE novamente.  

*Nota: São necessários alguns segundos para restaurar o som se o botão MUTE for pressionado 
em rápida sucessão. 

 

AJUSTE DOS NÍVEIS DE SENSIBILIDADE  

O detector de vazamento será padronizado automaticamente para o nível de sensibilidade 
NORM (Normal) assim que a unidade sair do ciclo de aquecimento e o LED verde acender. Para 
alterar os níveis de sensibilidade, pressione o botão SENS uma vez para obter a sensibilidade 
HI (o LED vermelho acenderá) e novamente para sensibilidade LO (o LED amarelo acenderá). 

 

FRASCO DE TESTE DE VAZAMENTO 

O detector de vazamento é fornecido com um frasco de teste de vazamento que permite o 
usuário garantir que o detector esteja funcionando corretamente. 

Para testar: 



 
 

 
 

Remova o ponto colorido da etiqueta no centro da tampa de rosca para exibir o orifício de 
ventilação na parte superior da tampa. (Figura A) 

Ligue o detector de vazamento e permita que o instrumento complete o ciclo de aquecimento. 

Coloque o sensor próximo ao orifício na parte superior do frasco de teste de vazamento. A taxa 
de bipes deve aumentar indicando que o sensor e os componentes eletrônicos estão funcionando 
corretamente. 

 

*Nota: Substitua o frasco de teste na embalagem quando não estiver em uso para prolongar a 
vida útil. Substitua o frasco de teste quando a cor verde é inferior a ¼ da altura ou no momento 
da data de validade. 

 

MANUTENÇÃO 

BATERIAS 

Instale as baterias: Remova os parafusos localizados na extremidade da base da unidade e puxe 
a tampa da bateria com dobradiça. Insira quatro pilhas AA no compartimento conforme mostrado, 
observando as marcas de polaridade para orientação da bateria. 

 

 

SENSOR 

Substituir filtro: Desaparafuse a ponta do sensor conforme mostrado para substituir o filtro 
sempre que ficar visivelmente sujo ou a cada 2 a 3 meses, dependendo do uso. 

Substitua o sensor: Remova a tampa do sensor puxando para fora do soquete. Instale o novo 
sensor alinhando o rasgo da chaveta, entalhe na tampa do sensor com a chaveta elevada no 
soquete do sensor (Figura B). 

*Nota: Não force a tampa do sensor no soquete, o desalinhamento danificará os pinos do sensor. 



 
 

 
 

  

 

IMPORTANTE: O software do instrumento foi projetado para alertar o usuário se o sensor estiver 
deslocado ou com defeito. Se o sensor não estiver totalmente inserido no soquete de seis pinos 
ou se estiver com defeito, o instrumento não funcionará. Saia do ciclo de aquecimento para uma 
operação adequada quando o botão ON/OFF estiver ligado. Além disso, se o instrumento ficar 
instável durante sua operação, é uma indicação de que o sensor pode estar com defeito ou 
desalojado. 

 

ESPECIFICAÇÕES E SENSIBILIDADE DO PRODUTO 

Descrição Detector de vazamento de gás refrigerante 
Vida do sensor >10 anos 
Tempo de resposta Instantânea 
Fonte de energia 4 Pilhas alcalinas AA 
Duração da bateria Entre 4 e 6 horas em uso contínuo 
Tempo de aquecimento < 20 segundos 
Comprimento da sonda 43 centímetros 
Peso 680 gramas 

 

R1234yf 0,0125 oz/yr 
R22 0,025 oz/yr 
R32 0,05 oz/yr 
R134a 0,05 oz/yr 
R404A 0,05 oz/yr 
R407A 0,05 oz/yr 
R410A 0,05 oz/yr 
R427A 0,05 oz/yr 

 


