GAS TRACER

GT2X

ALK ASTER

LOKALIZATOR
NIESZCZELNOŒCI
GAZOWYCH
DANE TECHNICZNE:
Napiêcie zasilania

- 4 x Ni-MH bat.
4,8V
- zasilacz sieæ.
7,5V/0,5A DC
£adowanie baterii (Aku) - czas
oko³o 6 h
- temperatura
od 0oC do 40oC
Czas pracy
- zas. bat.(dla CH4,LPG,CO)
max 48 h
- zas. bat.(dla LOC)
max 30 h
- zas. sieæ.
praca ci¹g³a
Warunki pracy
- temperatura
-5oC - +40oC
- wilgotnoœæ wzgl.
0%- 90%
Zakres wskazañ
- CH4 - gaz ziemny
0,01 % - 2,50%
- LPG - gaz p³ynny
0,01 % - 1,%
- CO - czad
0,001% - 0,250%
(0,001%=10ppm)
- LOC
0 - 255 skala nienormowana
Dok³adnoœæ wskazañ
+/- 25% wskazania
dla temp. 20oC i 65% RH
+/- 40% wskazania
dla zakresu temp. -5oC - +40oC
oraz 0% - 90% RH
Wymiary
- miernik
159 x 89 x 32 mm
- sonda
159 x (fi max) 22 mm
Waga
- miernik + sonda
500 g
¯ywotnoœæ czujnika
8 - 10 lat

Urz¹dzenie to s³u¿y do okreœlania szczelnoœci instalacji
gazowych (grzewczych i napêdowych) oraz kontroli
szczelnoœci instalacji odprowadzaj¹cych spaliny z
urz¹dzeñ grzewczych. Wyposa¿one jest w sondê
umo¿liwiaj¹c¹ pomiar takich gazów jak: CH4, LPG, CO
(gaz ziemny - metan, gaz p³ynny - propan, tlenek wêgla
- czad). Posiada podœwietlany cyfrowy wyœwietlacz
umo¿liwiaj¹cy odczyt stê¿enia mierzonego gazu oraz w
opcji LOC (lokalizatora) skompresowan¹ skalê
umo¿liwiaj¹c¹ porównawcze okreœlenie stê¿enia na
przestrzeni 4-5 rzêdów. Aby u³atwiæ lokalizacjê wycieku
zastosowano w urz¹dzeniu opcjê „rejestracji t³a”.
Wbudowany sygnalizator dŸwiêkowy o zró¿nicowanej
czêstotliwoœci pulsowania daje dodatkow¹ orientacjê w
lokalizowaniu nieszczelnoœci bez koniecznoœci
obserwacji wyœwietlacza.

PRODUCENT:

GAS TRACER GT2X posiada wewnêtrzne zasilanie
bateryjne oraz wyposa¿ony jest w zasilacz sieciowy
umo¿liwiaj¹cy ci¹g³¹ pracê we wszystkich opcjach.
Dziêki zastosowaniu czujników najnowszej generacji
oraz uk³adu mikroprocesorowego wykorzystuj¹cego
specjaln¹ technikê obróbki sygna³ów i sterowania
czujnikiem wyd³u¿ono czas pracy przy zasilaniu
bateryjnym do 48 godzin bez ³adowania w opcji
pomiaru stê¿enia gazów oraz 30 godzin pracy w opcji
lokalizatora. W normalnym trybie pracy umo¿liwia to
pracê w terenie przez oko³o tydzieñ czasu lub
obserwacjê stê¿enia gazu w danym obiekcie przez 2
doby w sposób ci¹g³y - bez zasilania sieciowego.
Oprócz wymienionych wskazañ na wyœwietlaczu
podawana jest dodatkowo informacja o stanie
na³adowania baterii.
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