
LOKTRACE 
ZNAJDŹ WYCIEK!
Wykrywacz gazu śladowego

ZAOSTRZONE PRZEPISY PRAWNE!
Uniknij niepotrzebnego płacenia kar.



Podczas rozmów z technikami serwisów w warsztatach serwisu klimatyzacji na temat ich pracy, staje się oczywiste, że 
największym wyzwaniem w serwisie klimatyzacji jest wykrywanie nieszczelności. Następujące wytyczne dotyczące metod 
wykrywania nieszczelności zostały opisane jako ważne, szczególnie z punktu widzenia zaostrzonych regulacji prawnych: 

Odkryliśmy ,że często w warsztatach stosuje się kilka różnych metod wykrywania nieszczelności i żadna z nich nie spełnia 
oczekiwań techników serwisowych.

KONWENCJONALNE METODY WYKRYWANIA NIESZCZELNOŚCI

WYKRYWANIE NIESZCZELNOŚCI - NAJWIĘKSZE 
WYZWANIE W SERWISIE KLIMATYZACJI
CZEGO TECHNIK SERWISOWY OCZEKUJE OD METODY WYKRYWANIA NIESZCZELNOŚCI

 ZGODNOŚĆ Z REGULACJAMI PRAWNYMI
R134a jest szkodliwy dla środowiska i nie można nim 
napełniać nieszczelnego systemu klimatyzacji. 

 BEZPOŚREDNIE ZASTOSOWANIE 

Klienci nie powinni po raz drugi wracać 
do warsztatu. 

 ŁATWE SPRAWDZANIE PAROWNIKA
Oszczędza czas, a praca nie jest skomplikowana. 

 BARWNIK UV 

Barwnik UV musi być wprowadzony do systemu klimatyzacji jako pierwszy. Oznacza to, że klient musi ponownie udać 
się do warsztatu. Parownik w systemie klimatyzacji samochodowej jest bardzo trudny to sprawdzenia. Ponieważ barwniki 
UV są wykonane na bazie oleju, małe wycieki nie mogą być zlokalizowane, a ta metoda wykrywania nieszczelności nie 
może być stosowana, gdy system klimatyzacji jest pusty.

 ELEKTRONICZNE WYKRYWACZE WYCIEKÓW CZYNNIKÓW CHŁODNICZYCH 

reagują na gazy z zewnątrz takie jak olej lub opary benzyny, które mogą znajdować się w komorze silnika. To sprawia, 
że wykrywanie nieszczelności jest szczególnie niewiarygodne. Tej metody wykrywania nieszczelności również nie można 
stosować przy pustym systemie klimatyzacji.  

 AZOT I AREOZOLE DO WYKRYWANIA NIESZCZELNOŚCI 
nie wykrywają niewielkich nieszczelności z powodu rozmiaru cząstek azotu. Sprawdzanie parownika jest również utrudnione.

 NIEZAWODNOŚĆ
Jeśli wykrywacz wskazuje nieszczelność, znaczy to, że 
nieszczelność faktycznie istnieje w tym miejscu.  

 WYKRYWA NAJMNIEJSZE NIESZCZELNOŚCI
Metoda ta pozwala nie tylko na wykrycie znacznych 
nieszczelności, ale skutkuje również w przypadku 
tych najmniejszych.



WYKRYWANIE NIESZCZELNOŚCI - NAJWIĘKSZE 
WYZWANIE W SERWISIE KLIMATYZACJI
CZEGO TECHNIK SERWISOWY OCZEKUJE OD METODY WYKRYWANIA NIESZCZELNOŚCI

LOKTRACE
SYSTEM WYKRYWANIA NIESZCZELNOŚCI

Ilustracja: Test parownika
Molekuły wodoru wydostają się poprzez nieszczelności w parowniku i dostają się do wnętrza pojazdu poprzez otwory wentylacyjne. 

Wykrywanie wycieków gazu śladowego jest z powodzeniem stosowa-
ne w przemyśle od lat. Udoskonaliśmy tę metodę specjalnie dla po-
trzeb serwisu systemów klimatyzacyjnych w pojazdach.

Gazem LOKTRACE, w którego skład wchodzi azot i wodór, napełnia 
się system klimatyzacyjny, aby wykryć nieszczelność. Gaz LOKT-
RACE jest niepalny, nietoksyczny, nie powoduje korozji i nie szkodzi 
środowisku. Wodór zawarty w gazie działa jak gaz śladowy.  

Molekuły wodoru są najmniejszymi naturalnie występującymi 
cząsteczkami i wydostają się nawet przez najmniejsze nieszczelności. Za 
pomocą wodorowego wykrywacza nieszczelności LOKTRACER TLD.500 
możliwe jest zlokalizowanie nawet najmniejszych nieszczelności. 

LOKTRACER TLD. 500 reaguje prawie wyłącznie na wodór. 
W tym wypadku znaczy to, że ta metoda wykrywania 
staje się bardzo wiarygodna. Parownik może być 
łatwo sprawdzony (na nieszczelność) poprzez 
otwory wentylacyjne w panelu konsoli głównej. 

LOKTRACE jest pierwszą metodą, która 
spełnia wszystkie wymagania wykrywa-
nia nieszczelności w samochodowych 
systemach klimatyzacyjnych oraz 
zmienia „intuicyjne“ wykrywa-
nie nieszczelności w proces 

zapewniający rezultaty.

LOKTRACE W PORÓWNIANIU DO KONWENCJONALNYCH METOD WYKRYWANIA NIESZCZELNOŚCI 
Zgodność z regulacja-

mi prawnymi  
Bezpośrednie 
zastosowanie  

Wykrywanie mniejszych 
nieszczelności 

Niezawodność Łatwe sprawdzanie 
parownika

LOKTRACE ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Barwnik UV ✗ ✗ ✗ ✓ ✗
Elektroniczne wykrywacze czynnika chłodniczego          ✗ ✓ ✓ ✗ ✓

Azot i areozole do wykrywania nieszczelności                 ✓ ✓ ✗ ✓ ✗



LOKTRACE W PORÓWNIANIU DO KONWENCJONALNYCH METOD WYKRYWANIA NIESZCZELNOŚCI 
Zgodność z regulacja-

mi prawnymi  
Bezpośrednie 
zastosowanie  

Wykrywanie mniejszych 
nieszczelności 

Niezawodność Łatwe sprawdzanie 
parownika

LOKTRACE ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Barwnik UV ✗ ✗ ✗ ✓ ✗
Elektroniczne wykrywacze czynnika chłodniczego          ✗ ✓ ✓ ✗ ✓

Azot i areozole do wykrywania nieszczelności                 ✓ ✓ ✗ ✓ ✗
Ilustracja: wykrywanie nieszczelności w komorze silnikowej 
Wodór jest lżejszy od powietrza. Rury i przewody w systemie klimatyzacji mogą być w 
wygodny sposób sprawdzone od góry.



ZAOSTRZONE REGULACJE 
PRAWNE
ZAPOZNAŁEŚ SIĘ Z NIMI?

Wiele punktów napraw nie ma pewności jak reagować wobec 
zmian w prawie dotyczących wykrywania nieszczelności. R134a 
jest bardzo szkodliwy dla środowiska i z tego powodu nie może 
być stosowany w nieszczelnych systemach klimatyzacyjnych. Do-
tychczasowe ustawodastwo już regulowało tę kwestię. 

Na całym świecie, regulacje prawne zostały zaostrzone poprzez 
Normę SAE JJ2791, wytyczne EC 2006/40/EC i dyrektywę 
307/2008. System klimatyzacyjny, który utracił niepropor-
cjonalnie dużą ilość czynnika chłodniczego może być 
ponownie napełniony tylko wtedy, gdy będzie gwa-
rancja, że jest już całkowicie szczelny. 

Na techników serwisowych, którzy nie 
przestrzegają tych wytycznych, mogą zostać 
nałożone znaczne kary fi nansowe.



LOKTOOL: LOKTRACER TLD.500 | Wykrywacz gazu śladowego 

LOKTOOL wykrywacz gazu śladowego 

 Stworzony specjalnie z myślą o systemach klimatyzacji w  
 pojazdach

 Brak wrażliwości na inne gazy w otoczeniu
 Wskaźnik stopniowego naprowadzania na duże nieszczelności  

 (zbliżanie do punktu zero)
 Automatyczna samoregulacja czujnika
 Brak pomp lub fi ltrów dzięki technologii dyfuzji
 Zintegrowana lampa LED

 Alrm dźwiękowy i wizualny

Nr artykułu Nazwa artykułu  Gwint (reduktor ciśnienia)

Nr artykułu Nazwa artykułu  Opis

L13005004 LOKTRACE KA W21,8-14 W21,8-14-LH

L13005029 LOKTRACE KA CGA350 CGA350

L13005030 LOKTRACE KA 1/2-14-BSP 1/2-14-BSP-LH

L13005031 LOKTRACE KA 5/8-14-BSP 5/8-14-BSP-LH

L13005032 LOKTRACE KA W20-14 W20-14-LH

L13005033 LOKTRACE KA W22-14 W22-14-LH

L13005106 LOKBOX TG-AUTO-500-2L LOKTRACE zestaw 

LOKSET: LOKTRACE KA W21,8-14 | Zestaw do wykrywania gazu śladowego

LOKBOX: TG-AUTO-500-2L | Zestaw do wykrywania gazu śladowego 

LOKSET zestaw do wykrywania gazu śladowego*

 LOKTRACER TLD.500 wykrywacz gazu śladowego 

 LOKTOOL CT.10/20 wózek transportowy
 LOKTOOL PR-TG.10  reduktor ciśnienia z gwintem W21.8-14
 LOKTOOL PA-1/LT.10 manometr
 Szybkozłączki (wysoie i niskie ciśnienie) 
 Przewody serwisowe
 Pokrywa ochronna

LOKBOX zestaw do wykrywania gazu śladowego 

 LOKTRACER TLD.500 wykrywacz gazu śladowego
 Reduktor ciśnienia
 Zestaw mierników 

 Butla z gazem śladowym 2 litry 

 Szybkozłączki (HP i LP) wysokie i niskie ciśnienie 

 Przewody serwisowe 

 Plastikowa walizka

Nr artykułu Nazwa artykułu Opis

L13005099 LOKTRACER TLD.500  Wykrywacz gazu
śladowego

Dane techniczne 

Gotowość do pracy < 90 sekundy

Czas reakcji 1 – 2 sekundy

Zasilanie Baterie typu

akumulatorki

*Butla z gazem LOKTRACE nie jest uwględniona w dostawie.

www.vulkan.com

Siedziba:
VULKAN LOKRING Rohrverbindungen GmbH & Co. KG  |  Heerstraße 66  |  44653 Herne  |  Germany
Phone + 49 (0) 2325 922-155  |  Fax + 49 (0) 2325 51222  |  Mail info.lok@vulkan.com
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