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leakshooter®

lks1000-V3
Perslucht en stoom zijn kostbare 
vormen van energie.

20% tot 40% gaat verloren door 
lekkage of niet goed werkende 
steamtraps (condenspotten).

Het systematisch controleren en het 
elimineren van lekken of defecte 
traps zal een aanzienlijke energie-
besparing opleveren.

De leakSHOOTER® lkS1000-V3 is een uniek 
en sensationeel lekdetectietoestel:

 - het gebruik van een camera met  
 een dynamisch zoeksysteem in het 
 scherm voor het juist localiseren van 
 het lek (Patent).

 - Het beschikt over een nieuw  
 concept voor diagnose van steam 
 traps. De STRaPSHOOTER®.

Het STRaPSHOOTER® programma is een  
gebruiksvriendelijke firmware waarmee je 
automatisch een diagnose kan maken van 
de conditie van je steamtraps.

De leakSHOOTER® lkS1000-V3 is extreem 
gevoelig en in staat om persluchtlekken te 
detecteren (lekken ter grote van een injectie-
naald) op een afstand van 20 meter.)

De LEAKSHOOTER® LKS1000-V3 word 
gehanteerd als een camera.

Wanneer de leakshooter in de nabijheid van een lek 
komt , zal een dynamisch geel kader optreden in het 
grote kleurenscherm. Het kader zal veranderen in 
een rode kleur en verkleind bij het benaderen van de 
bron van het lek.

Een staafdiagram aan de bodem van het scherm 
begeleidt en vergemakkelijkt het zoeken.

Als het toestel recht tegenover het lek staat zal 
een kruis  verschijnen in het rode kader. Dan is het  
mogelijk om een foto te nemen voor het bewaren van 
de juiste locatie van het lek.

GROEN |  Geen lek

GEEL  |  Nabij het lek

ROOD  |  Recht tegenover het lek

Elke foto is genummerd en voorzien van tijd en datum 
en voorzien van de dB RMS niveau van het lek.

De foto’s kunnen direct opgeladen worden in een  
PC met behulp van de bijgeleverde USB kabel en  
kunnen onmiddellijk toegevoegd worden aan een  
inspectierapport.

Het is steeds mogelijk om tijdens het visueel opsporen 
van een lek, de traditionele methode van lekdetectie 
toe te passen door te luisteren naar het sissend geluid 
van het  lek met behulp van de bijgeleverde professio-
nele hoofdtelefoon die je kan inpluggen in het toestel.
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Perslucht- en 
gaslekken

Steamtraps  
(condenspotten)Hoogspanningslijnen Vacuum lekken

Luchtdichtheid 
en afdichtingscontrole

Ultrasoon lekdetectiecamera voor  
perslucht, stoom- en vacuumlekken



NIEUW ! strapSHOOTER® programma 
Detecteer defecte trap in seconden!
Steamtrapcontroles met traditionele 
detectoren zijn vaak complex en 
niet toegankelijk voor iedereen.

OPEN OF DICHT ?  
DAT IS DE VRAAG !

Om de diagnose meer toegankelijk te  
maken, zelfs voor niet specialisten, heeft  
Synergys Technologies de STRaPSHOOTER® 

uitgevonden. Het eerste automatische 
steamtrap analysetoestel.

De leakSHOOTER lkS1000-V3 maakt  
gebruik van :
 - De ultrasoon contactprobe om de  
 steamtrapwerking te analyseren.
 - Een infrarood pyrometer voor het  
 meten van temperatuurconditie van 
 de steamtrap.
 - Het STRaPSHOOTER® programma  
 om de steamtrapconditie te zien, te  
 horen en te analyseren.
 - De geïntegreerde camera voor het  
 maken van een foto voor rapportering.

Camera

Ultrasoon sensor US

Infrarood  
pyrometer T°



SpeCIFICaTIeS leakSHOOTER® lkS1000-V3

Gevoeligheid Detecteert een lek van 0.1mm bij 3 Bar op 20 meter

Camera Kleuren 640 X 480 pixels

Scherm Kleuren LCD 3,5” 320 X 240 pixels

Beelden BMP voorzien van nummer , tijd en datum

Dynamisch 
doel

Rood kader met kruis voor een groot lek
Geel kader met kruis voor klein lek

Metingen dB RMS of MAX RMS

Programma’s Airborn lekdetectie en Steam trap analyser

Geheugen Opslag tot 1000 foto’s en kan opgeladen worden naar PC

Communi-
catie

USB voorzien in verpakking

US sensor Open type – bandbreedte plus minus 2kHz tot -6 dB-
Centrale frequentie 40kHz plus minus 1kHz
Aanpasbare frequentiemixer van 34 tot 46kHz
Aanpasbare Gain van 50dB tot 110dB

T° sensor Geintegreerde infrarood pyrometer (0 tot 250°C)

Hoofdtele-
foon

Aanpasbaar volume van 0 tot 10

Koffer ABS IP 67 (high impact)

Stroomvoor-
ziening

Herlaadbare Lithium-Ion Battery

Autonomie Plus Minus 6 uur

Bedrijfstem-
peratuur

-10°C tot +50°C

Afmetingen H : 230 mm - B : 100 mm - D : 70 mm

Gewicht 580 Gr voor LKS1000 
6 KG met ABS case IP67

CE standards CEM2004/108/CE : EN61000-6-4 1& EN61000-6-2
Ultrasoon Emmiter  

Ref. LKSDOME

Houder met  
draagriem 

Ref. LKSCOVER

Flexibele US sensor 
400mm 

Ref. LKSFLEX
+ Flexibele US sensor 

1500mm 
Ref. LKSFLEX1500

Mechanische US 
sensor  

(steam trap - bearing) 
Ref. LKSPROBE

LIVE-stoom verliezen 
door lekkende steamtraps 
vormen een belangrijke 
economische factor. 

hoeVeel kost het ?
STOOMLEKKEN = A (kg/Uur)

BEDRIjFSUREN = B (uren/jaar)

STOOM EENHEIDSKOST = C (± 20 €/1 000 kg)

koST = (axbxC) / 1 000 (€/jaar)

Voorbeeld van één enkele lek:
Met continue werking, B = 8 000 uren/jaar

klein lek
(4 kg/uur)

= 640 €/jaar !

Medium lek
(15 kg/uur)

= 2 400 €/jaar !

Standaard lek
(7 kg/uur)

= 1 120 €/jaar !

groot lek
(70 kg/uur)

= 11 000 €/jaar !



Synergys Technologies is sinds 1996 gevestigd 
in Frankrijk , en biedt professionele oplossin-
gen voor preventief en predectief onderhoud.

Synergys Technologies is de uitvinder van  
het ultrasoon visualisatie concept met de 
leakSHOOTER® en van de MCP (machine 
conditioning picture) concept met de  
VSHOOTER®.

We zijn wereldwijd vertegenwoordigd met 
professioneel getrainde ditributeurs.

Quartier Plessier - 39, avenue du 8e Régiment de Hussards 
BP 30109 - 68132 AltkiRcH cedex - FRAnce 
tél. +33 (0)3 89 08 32 72 - Fax +33 (0)3 89 08 32 73
info@synergys-technologies.com
www.synergys-technologies.com
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Distributeur :
VSHOOTER® & leakSHOOTER®  
zijn innovaties van SynERgyS 
TEcHnOLOgIES


