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měřený rozsah  0 - 5% obj. metanu přesnost: +5%

měřený rozsah  5 - 10% přesnost: ±10%

měřený rozsah  nad 10% indikovaný bargrafem

provozní doba bez nabíjení  max. 8 hod.

doba nabíjenÍ : 14 hod.

vnější rozměry  80 x 145 x 36 mm

PŘENOSNÝ DETEKTOR PLYNŮ PS 2611.1
MIKRO TRADE

PS 2611.1 je přenosný přístroj určený k detekci a měření koncentrace hoř-

lavých a výbušných plynů. Jeho výhodou jsou malé rozměry, relativně nízký 

odběr. Snímač je napájený ze zabudovaných akumulátorů.

Koncentrace plynů je indikovaná na displeji z tekutých krystalů (LCD). Pře-

kročení kritických koncentrací je indikováno zvukovou signalizací. Snímač je 

dodáván už kalibrovaný i s příslušným dokladem o kalibraci. Snímač se dodává 

kalibrovaný na jeden z různých typů plynu, např.:metan, butan, propan. Zákla-

dem snímače je polovodičový senzor TGS 2611, který je neustále vyhříván na 

požadovanou teplotu. Senzor TGS 2611 je vysoce citlivý a selektivní na výpary 

metanu. Malé rozměry samotného senzoru jsou zárukou nízkého odběru a 

předurčují ho pro použití i v bateriemi napájených přístrojích.

 Zabudovaný mikroprocesor na základě zjištěných údajů a na základě kalib-

rační tabulky určí koncentraci plynu a výsledný údaj zobrazí na LCD displeji 

a  podle potřeby ohlásí i zvukovou signalizací. LCD displej má dva řádky. 

V  horním řádku je zobrazovaný sloupcový indikátor (bargraf). Ten umožňuje 

méně přesný, ale rychlý odhad koncentrace. Na dolním řádku se zobrazuje 

číselný údaj v některé fyzikální jednotce, slouží na přesné odčítání naměřené 

koncentrace.

Snímač je vybaven dvojúrovňovou zvukovou signalizací. Překročení tzv. vý-

stražné úrovně je indikováno jednorázovým krátkým zvukovým signálem.

Snímač kontroluje i stav akumulátoru a při vybití tuto událost indikuje na 

LCD displeji. Na boku přístroje je konektor na připojení síťového adaptéru 

určeného i pro nabíjení.

TECHNICKÉ  ÚDAJE

KOMPAKTNÍ MĚŘICÍ PŘÍSTROJ SPALIN                        GCO 100 
GREISINGER                        

Příslušenství:

ESA 100 hadicový adaptér k našroubování na senzorový otvor

ZOT 369 T-kus

GRV 100 zpětný ventil

MSK 100 ústní nátrubek z umělé hmoty

GAS 100 set pro kontrolu dechu (složený z ESA100, ZOT369, GRV100

                   a 5x MSK100)

GLI 9V lithiová baterie 9V / ~ 1200mA

GKK 3000 transportní kufr (275 x 229 x 83 mm) s vylisovanou vložkou

GKK 3100 transportní kufr (275 x 229 x 83 mm) s univerzální vložkou

GRS 3100 komunikační konvertor RS232, galvanicky oddělený

USB 3100 komunikační konvertor USB, galvanicky oddělený

EBS 9M software pro záznam a archivaci naměřených dat

GAM 3000 spínací modul 230VAC/10A

3 volitelné jednotky zobrazení (ppm, mg/m³ a % CO Hb)

volně nastavitelné hranice poplachu - integrovaný akustický měnič pro poplach

varování při překročení max. koncentrace CO na pracovišti (PEL)

paměť maximálních hodnot, funkce Hold, automatické nastavení nulového bodu

komunikační rozhraní pro konvertor RS232 nebo USB

nízký odběr proudu (>1000 provozních hodin se standardní baterií 9V)

provoz na baterii nebo síťový zdroj, funkce automatického vypnutí

možnost připojení ext. spínacího modulu 230V/10A (= GAM3000)

kalibrační protokol součástí dodávky, 3 roky záruka na senzor

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Měřicí princip elektrochemický senzor CO

Měřicí rozsah 0 ... 1000 ppm

Zobrazované rozsahy 0 ... 1000 ppm

0 ... 1250 mg/m³

0 ... 60.0 % CO Hb

Rozlišení 1 ppm , 1 mg/m³ nebo 0,1 % CO Hb

Přesnost (v rozsahu

0 ... 500 ppm)

linearita: <±5 % z měřené hodnoty

reprodukovatelnost: <±5 % z měřené hodnoty

Příčné citlivosti koncentrace (ppm) čas expozice (min.) zobrazení (ppm)

oxid siřičitý 50 600 <1

oxid dusičitý 50 900 -1

oxid dusíku 50 5 8

vodík 10 5 20

oxid uhličitý 5000 5 0


