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Typ czujki gazy wybuchowe
Pobór prądu 131 mA (przy 12 V DC)
Zakres pomiaru 0 ... 100 % L.E.L. (5% obj.
metanu)
Maksymalny chroniony obszar 16 m2
Żywotność sensora 3 lat

Samodzielny detektor gazów, nie wymagający do działania centrali
detekcyjnej. Wyposażony w podświetlany wyświetlacz LCD 16x2 znaki, trzy
przyciski do programowania i wewnętrzną sygnalizację akustyczną.
Wbudowany sensor wykorzystuje technologię katalityczną. Detektor
posiada wyjście przekaźnikowe dla zewnętrznej sygnalizacji alarmu.
Znajduje zastosowanie w magazynach akumulatorów, laboratoriach
farmaceutycznych, przemyśle lotniczym, galeriach sztuki, kuchniach itp.
Prosta konfiguracja poprzez wybór rodzaju wykrywanego gazu za pomocą
zworki. Wskaźnik LED poprawnej pracy / awarii i alarmu. Detektor wykrywa
wiele rodzajów gazów, m.in.: metan, gaz ziemny, propan, butan oraz wodór.
Dzięki fabrycznej kalibracji nie są potrzebne dodatkowe czynności przy
instalacji detektora.

Parametry techniczne  
Typ czujki gazy wybuchowe
Typ sensora katalityczny
Technologia 8-bitowy procesor
Zasilanie 10 ... 30 V DC
Pobór prądu 131 mA (przy 12 V DC)
Zakres pomiaru 0 ... 100 % L.E.L. (5% obj. metanu)
Dokładność pomiaru ±1 % L.E.L. zakresu pomiarowego
Przesunięcie zera ±7 mV na rok
Przesunięcie zakresu ±9 % L.E.L. na rok
Czas stabilizacji 15 minut po uruchomieniu
Czas odpowiedzi 3/8 s (odpowiednio dla T50/T90)
Maksymalny chroniony obszar 16 m2
Żywotność sensora 3 lat
Zakres temperatur pracy -10 ... 50 °C
Wilgotność względna 0 ... 95 %
Stopień ochrony obudowy IP65
Wysokość montażu zależnie od wykr. gazu cm
Materiał ABS
Wymiary 120 x 160 x 60 mm (wys. x szer. x gł.)
Waga 300 g

DURAN ELECTRONICA SPLN-HCrLI
Autonomiczny detektor gazów STANDGAS PRO LCD


