GasAlert MicroClip X3
Hordozható, vízálló, négygázas gázdetektor

Előnyök
Egyszerű, egygombos használat
Vékony és könnyű: kényelmes a viselése
Rendkívül kedvező fenntartási költség
Kompatíbilis a BW MicroDock II automatikus ellenőrző- és
kalibráló rendszerrel

A BW összes termékének jellemzői
A gázkoncentrációk valós idejű megjelenítése az LCD-n
Vízálló IP68 védelem
Egyszerű automatikus kalibráció a MicroDock II rendszerrel
A szenzor, az akkuállapot, az áramköri épség és a riasztó
hang- / fényjelzés automatikus ellenőrzése bekapcsoláskor

A MicroClip X3 detektor egyedi jellemzői
5 éves várható szenzor élettartam, 3 év garancia
Új oxigén szenzor
Minimális üzemeltetési költség

Műszaki adatok:
Mérhető gázok
Mérési tartomány

O2
0-30 tf%

Felbontás
Tömeg
Hőmérséklet
Légnedvesség
Riasztások

0,1 tf%
1 ppm
1 ppm
160 g
-20 .. +58 °C
0 .. 95% relatív (nem kondenzálódó)
- Fényjelzés, rezgés, hangjelzés (95 dB)
- Alacsony és magas riasztás, STEL, TWA, méréshatár túllépése
Riasztó hang- és fényjelzés bekapcsoláskor,
szenzorok, akkumulátor és áramkörök folyamatosan
Kézi pumpával lehetséges
18 óra (jellemzően); az újratöltés időigénye kevesebb, mint 6 óra
- Működést mutató hangjelzés
- Gyors gázteszt intervalluma
- STEL intervallum megadása
- ARH% vagy tf% metán mérése
- Kalibráló gáz megadása
- Szenzor be/ki
- Bennmaradó riasztások
- Gyors gázteszt kézi indítása
- Kalibráció kézi indítása
- Biztonságos kijelzési mód
- Csendes üzemmód
- Alacsony riasztás nyugtázása
- Nyelv kiválasztása (5 db)
- Kalibráció rögzítése
- Automatikus nullázás indításkor
- Üdvözlő üzenet testreszabása
- O2 automatikus kalibráció indításkor
EMI/RFI: 89/336/EEK irányelvi megfelelőség. Védettség: IP 65/67
ATEX CE Ex II 1G T4 Ex ia IIC T4; CE-jelzés
3 éves teljes garancia, a szenzorokra is

Önteszt
Mintavétel
Akkumulátor élettartama
Felhasználói lehetőségek

Besorolás, védettség:
Engedélyek:
Garancia:

H2S
0-100 ppm

CO
0-500 ppm

Éghető
0-100 ARH%
0-5,0 tf%
1 ARH% / 0,1 tf%

Opciók, tartozékok (a tartozékok teljes listájáért kérjük, forduljon a képviselethez)

MicroDock II

Kiegészítő szűrő

Képviselet: COMETRON Kft.

IR-kábelkészlet

Ötműszeres töltő

Képviselet:
Cometron Kft.
1113 Budapest, Bocskai út 31.
Tel: (1)361-1130
Fax: (1)209-4718
Email: info@cometron.hu
Web: www.cometron.hu
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