
Detektor jednogazowy GasAlert EXTREME to urz dzenie zaprojektowanie z my l  o
trwa o ci i wygodzie u ytkowania. W sposób ci g y monitoruje zagro enie zwi zane z
obecno ci  jednego gazu. W urz dzeniu zastosowano bateri  zapewniaj c  dwuletni
okres eksploatacji i sensory, które mo na wymienia  w terenie. Urz dzenie jest
kompatybilne z systemem MicroDock II przeznaczonym do automatycznego
testowania i kalibracji. St enie gazu wy wietlane jest w czasie rzeczywistym na
wy wietlaczu LCD. Ponadto urz dzenie wyposa one jest w szerokie, jasno wiec ce
listwy alarmowe oraz funkcj  pe nego autotestu. Menu u ytkownika jest bardzo proste
i intuicyjne w obs udze.

Dane techniczne:

rozmiar: 2,8/5,0/9,5 cm,

waga: 82 g,

funkcja pe nego autotestu przy za czaniu: alarmy d wi kowe i optyczne, sensor,
bateria i obwody,

alarmy: optyczne, wibracyjne i d wi kowe; poziom niski, wysoki, Najwy sze
Dopuszczalne St enie, Najwy sze Dopuszczalne St enie Chwilowe,

testy: sprawno  czujnika, obwody elektryczne, alarmy stanu na adowania baterii
i d wi kowe/wizualne po uruchomieniu, ci g a kontrola baterii,

pompka: kompatybilno  z r czn  pompk  do pobierania próbek,

typowy czas pracy baterii: redni czas dzia ania baterii – 2 lata z bateri
zamienn  3 V,



funkcje u ytkownika: sygnalizacja prawid owego dzia ania, zatrzaskiwanie
alarmów, praca w trybie cichym, zabezpieczenie kodem dost pu, automatyczna
kalibracja tlenu, automatyczne pod wietlenie, wybór st enia gazu wzorcowego,
blokada po terminie wymaganej kalibracji,

dost pne wersje urz dzenia: H2S, CO, O2.

Detektor wielogazowy GasAlert MicroClip XL to niewielkie urz dzenie, do którego
obs ugi wystarczy jeden przycisk. Wodoszczelna i py oszczelna obudowa (IP68) oraz
odporno  na zró nicowane temperatury (od -20 °C do 50 °C) gwarantuje stabilno
pracy nawet w bardzo trudnych warunkach. Akumulatory zapewniaj  18 godzin
ci g ego dzia ania, czas ich adowania wynosi ok. 6 godzin. Wyniki pomiarów i alarmy
wizualne  prezentowane  s  w  czasie  rzeczywistym na  pod wietlanym,  dzia aj cym w
trybie ci g ym wy wietlaczu LCD. Detektor jest kompatybilny ze stacj  bazow
MicroDock II przeznaczon  do automatycznego testowania i kalibracji. Urz dzenie
oraz wszystkie sensory obj te jest dwuletni  gwarancj  producenta. Istnieje
mo liwo  dostosowania konfiguracji sensorów do wymaga  klienta (wersje
urz dzenia jedno- dwu- i trójgazowe).

Dane techniczne:

rozmiar: 11,3/6,0/3,2 cm,

waga: 190 g,

optymalne warunki pracy:

temperatura: -20 °C do 50 °C,
wilgotno  wzgl dna (bez kondensacji): 0 - 95%,



alarmy: optyczny, wibracyjny, d wi kowy,

funkcja pe nego autotestu przy za czaniu: alarmy d wi kowe i optyczne,
sensory, bateria i obwody,

specyfikacja sensorów:

H2S: zakres od 0 do 100 ppm co 1 ppm,
CO: zakres od 0 do 500 ppm co 1 ppm,
O2: zakres od 0 do 30,0% co 0,1%,

gazy wybuchowe: zakres od 0 do 100% LEL (lub od 0 do 5,0% v/v) co 1% (lub
co 0,1%).


