Egyértelmű jelzések, egyszerű kezelés
A GasAlertQuattro robusztus és megbízható 4-gázas
gázdetektor, amely ötvözi az átfogó funkciók és az
egygombos működtetés nyújtotta előnyöket. A flexibilis
tápellátási funkciónak köszönhetően GasAlertQuattro
mindig rendelkezésre áll. A grafikus folyadékkristály
kijelzőn egyszerűen felismerhető ikonok jelzik az egyes
állapotokat, mint pl. a bump tesztet és kalibrációt. Az
IntelliFlash funkció folyamatos információt ad a
készülék rendelkezésre állásáról. Alkalmas minden
ipari alkalmazásban történő gázveszélyjelzésre.
Kompatibilis a BW MicroDock II automatikus tesztelő
és kalibráló rendszerrel.
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Egygombos működtetés, egyszerű
kezelés
Megbízható Surecell szenzorok a
legmostohább körülményekhez
Cserélhető tápellátás megnövelt
üzemidővel
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A BW termékek jellemzői

A Quattro detektor egyedi jellemzői
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A gázkoncentrációk valós idejű
megjelenítése az LCD-n
Vízálló
Egyszerű automatikus kalibráció a
MicroDock II rendszerrel
A szenzorok, az akku, az áramkörök
és a riasztó hang- / fényjelzés
ellenőrzése bekapcsoláskor
Ütésálló tokozás
Kis méretű és könnyű a kényelmes
viselés érdekében

•
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Cserélhető akku vagy telep
Egygombos működtetés
Egyedülálló adat és eseménynapló
kapacitás
IntelliFlash rendelkezésreállás jelzés
Keresztérzékenységgel szemben növelt
ellenállású szenzorok
Megbízható Surecell szenzorok

Tartozékok: (kérjük keresse a Cometron Kft.-t)

Mérhető gázok

O2

H2S

CO

Mérési tartomány

0-30 tf%

0-200 ppm

0-1000 ppm

Felbontás
Tömeg
Hőmérséklet
Légnedvesség

0,1 tf%
0,1 ppm
1 ppm
338 g (akkuval)
- 20 … + 50 °C
0 .. 100% 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
20 óra (tipikusan); az újratöltés időigénye kevesebb, mint 3 óra
- Működést mutató hang és fény jelzés - ARH% vagy tf% metán mérése
- Kalibráló gáz koncentráció
- STEL intervallum megadása
megadása
- Szenzor be / ki
- Gyors gázteszt kézi indítása
- Bennmaradó riasztások
- Kalibráció kézi indítása
- Biztonságos kijelzési mód
- Nyelv kiválasztása (5 db)
- Csendes üzemmód
- Automatikus nullkalibráció indításkor - Üdvözlő üzenet testreszabása
- Adatnaplózás intervalluma
- Kijelzés megfordítása
EMI/RFI: EMC 2004/108/EC irányelvi megfelelőség. Védettség: IP 65/67
ATEX CE Ex II 1G T4 Ex ia IIC T4; CE-jelzés
2 éves teljes garancia, a szenzorokra is

Riasztások
Önteszt
Akkumulátor élettartama

Felhasználói lehetőségek

Besorolás, védettség:
Engedélyek:
Garancia:

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