Wielokanałowy detektor gazu

Charakterystyka
• ppm, DGW i % obj. CH4, O2, CO i H2S
• 0 do 100% obj. metanu (opcja)
• Automatyczna zmiana zakresu %DGW i % obj.
3 tryby pracy: normalny, wykrywanie uchodzeń i pomiar
w otworze po szpilkowaniu.
• Tryb wykrywania uchodzeń:
Tryb Normalny

Tryb wykrywania uchodzeń

Tryb pomiaru w otworze
po szpilkowaniu

○ zakres PPM, wykrywa stężenia od 100 ppm CH4
○ Ustawialne zakresy odczytu: 500/1000/2000/5000 ppm
○ sygnał wizualny I dźwiękowy zmieniający się wraz z koncentracją gazu
○ odczyt CO w trybie wykrywania wycieku – idealny przy pracy
w budynkach

• Tryb pomiaru w otworze po szpilkowaniu do badania
uchodzeń gazu w ziemi
• Wskaźniki pracy: włączona pompa, status mikroprocesora
I poziom akumulatora
• Wewnętrzna pompka próbkująca do 15m
• Alarmy: wibracyjny, wizualny i dźwiękowy
• Automatyczne podświetlenie ekranu przy alarmie
• Ostrzeżenie o upływającym teście i kalibracji z opcją blokow.
• Akumulatory Li-Ion lub baterie alkaliczne (wymiennie)
• Alarm z zatrzaskiem lub bez
• Konstrukcja odporna na uderzenia, pył i wodę
• Rejestracja do 600h pracy z trendami alarmów
• Łatwe włączanie rejestracji danych
• NDS i NDSCh z funkcją przerwy na lunch
• Iskrobezpieczny,ATEX/IECEx/CE (CSA również
dostepna)
• 2 letnia gwarancja

GX-2012 oferuje kilka urządzeń w jednym. Mając 3 tryby pracy, GX-2012 może być używany do prac w przestrzeni zamkniętej,
ochrony pracownika w standardowym trybie pracy; do lokalizacji wycieków w trybie wyktywania uchodzeń; do lokalizacji
uchodzeń w ziemi w trybie pomiaru w otworze po szpilkowaniu. Gdy urządzenie ma dodatkowo sensor przewodności cieplnej,
może wówczas koncentracje metanu do 100% obj. i automatycznie przełączać się z %DGW na %obj. Opcja ta jest idealna
przy odgazowywaniu rurociągu.
Zbudowany w oparciu o wysokiej jakości mini sensory, GX-2012 jest najmniejszym w ofercie RKI osobistym detektorem 1-5
gazów z wbudowana pompką próbkującą. Ważąc tylko 350g, GX-2012 może monitorować stężenia standardowych gazów
w przestrzeniach zamkniętych (DGW palne,poziom tlenu, tlenku węgla i siarkowodoru).
Duży wyświetlacz LCD w GX-2012 pokazuje odczyty wszystkich kanałów, poziom baterii, czas i automatycznie podświetla się
w stanie alarmowym. Standardowe typy alarmów to wibracja, alarm wizualny i dźwiękowy w opcji z zatrzaskiem lub bez.
Kontrolowany przez mikroprocesor, GX-2012 monitoruje swoją pracę pod kątem podłączenia sensorów, poziomu baterii,
stanów awaryjnych obwodów, zaburzeniach w przepływie próbki i błędów kalibracji. GX-2012 może pracować zamiennie na
akumulatorkach Li-Ion lub bateriach alkalicznych. Baterrie są łatwo wymienialne bez użycia narzędzi.
Okresy kalibracji i testów okresowych oraz ostrzeżenia o ich upływie są ustawialne przez użytkownika i mogą zadziałać
w formie ostrzeżenia lub blokady urządzenia, gdy upłynie termin kalibracji. Kalibracja może być wykonana w trybie
automatycznym lub indywidualnie w trybie pojedynczej kalibracji. GX-2012 jest również zgodny z stacją kalibracyjną
SDM-2012.

Gazy Palne
(Metan jako standard)

%
obj.Metan

Tlen (O2)

Katalityczne spalanie

Przewodność cieplna

Cela galwaniczna

Zakres detekcji

0 ~ 100% DGW
0 ~ 500 / 1,000 /
2,000 / 5,000 ppm

0 ~ 100% obj.

0 ~ 40% obj.

Dokładność
(większa
wartość
wiążąca)

± 5% odczytu lub
± 2% DGW (tylko
tryb DGW)

± 5% odczytu lub ±
2% pełnego zakresu

± 0.5% O2

Wykrywane gazy
Metoda
detekcji

Próbkowanie

Siarkowodór (H2S)

Tlenek Węgla (CO)

Cela elektrochemiczna
0 ~ 100 ppm

± 5% odczytu lub
± 2 ppm H2S

0 ~ 500 ppm

± 5% odczytu lub
± 5 ppm CO

Wewnętrzna pompka, przepływ nominalny 0,5 l/min, zawiera filtr hydrofobowy

Wyświetlacz

Cyfrowy LCD z 7 segmentami, auto podświetleniem przy alarmie
Alarmy fabryczne
Alarm I 10% DGW
Zakres % obj.
Alarm Dolny 19.5%
(Do modyfikacji przez Alarm II 50% DGW
CH4 bez
Alarm Górny 23.5%
użytkownika)
Alarm Przekr zakresu
alarmów
Alarm przekr
100% DGW
zakresu 40.0%
Typy Alarmów

Alarmy gazowe:
Alarmy systemowe:

Alarmy - tryby

Alarmy gazowe:
Alarmy systemowe:

Alarm I 5 ppm
Alarm II 30 ppm
NDS 10 ppm
NDSCh 15 ppm
Przekr 100 ppm

Alarm I 25 ppm
Alarm II50 ppm
NDS 25 ppm
NDSCh 200 ppm
Przekr500 ppm

I, II, NDS I NDSCh (ustawilane przez użytkownika) I przkroczenie zakresu
podłączenie sensora, niski poziom baterii, blokada przepływu, problem z elektroniką,
błąd kalibracji
błyskający LED, 2 tony sygnału dźwiękowego i wibracja
błyskający LED, wyświetlony komunikat z błędem, sygnał dźwiękowy i wibracja

Temp. Pracy &
Wilgotność

-20°C do +50°C 0 do 95%RH, bez kondensacji

Czas Odpowiedzi

Do 30s (T90)

Czas pracy

Baterie alkaliczne: 15h

Zasilanie

Akumulator Li-Ion lub 3 “AA” baterie alkaliczne; wymiennie

Oznaczenie
bezpieczeństwa

ATEX, TIIS, IECEx, CE, CSA classified (jako standard), jako iskrobezpieczne. Class I, Division 1, Groups A, B,
C, D (inne opcje również dostępne)

Wymiary &
Waga

Ok. 143 (H) x 71 (W) x 43 (D) mm
Ok 350 g

Materiał korpusu
Przyciski
Standardowe
akcesoria

Akumulator Li-Ion : 10h(21°C)

Konstrukcja wysoce odporna na pył i wodę. RFI ekranowany udaroodorny plastik z powłoką gumową
5 przycisków: POWER / ENTER, DISPLAY, AIR, RESET, SHIFT
• zaczep na pasek
• Gumowa sonda, 3.5”
• Sonda 10”
• Instrukcja
• Wężyk 10’
• CD z instruktażem

Akcesoria
opcjonalne

• stacja kalibracyjna
• akumulator Li-Ion
• węźyk (20cm standard,
do 100cm max.)

Konfiguracja

1, 2, 3, 4, lub 5 sensorów
Baterie Li-Ion lub alkalliczne

Gwarancja

2 lata na materiał i robociznę

• Oprogramowanie do rej. danych
• Skrócona instrukcja

• Zestaw Kalibracyjny
• Ładowarka AC lub DC
• Walizka

Autoryzowany Dystrybutor:
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