Crowcon Gasman H2S – til detektering av hydrogensulfid(H2S)
- med oppladbart batteri

EAN 5706445590315 / E - NR 8023382
Crowcon Gasman® er en gassdetektor som kan benyttes til detektering av en lang rekke
forskjellige brennbare eller giftige gasser. Du har mulighet til å velge mellom 17 forskjellig
måleceller ved bestilling, noen av disse cellene kan kalibreres slik at de detekterer
forskjellige gassarter.
Crowcon Gasman er en liten og hendig gassdetektor som enkelt festes i beltet eller
plasseres i brystlommen. Betjeningen av detektoren skjer via én knapp og i displayet vises
det aktuelle gassnivået. Med funksjonstasten kan du velge å få frem topp verdier,
hendelsesforløp, kalibreringsvarsler og celle og batteristatus. Det er også mulighet for å
legge inn to alarmgenser, og for giftige gasser er det også mulig å legge inn en
tidsbegrenset alarmgrense. Instrumentet gir ved alarm et akustisk, visuelt og et
vibrasjonssignal. Dataloggeren har en kapasitet på 900 timer ved 1 minutt loggeinterval og
mer en 4800 datalogginger med sanntids klokke. Crowcon Gasman® kan lades via f.eks.
billader.
Gasman kan fås med måleceller for O2, CO, H2S, Lel, SO2,AM, CL2, FL, NO2, HF, O3, HCL,
HCN og NH3. Crowcon Gasman3® har utskiftbare celler. Når en celle er utbrent sendes
detektoren til Elma Instruments for utskiftning av celle og kalibrering.
Til Crowcon Gasman® kan det leveres ekstrautstyr til administrasjon av detektorer. Du
kan skrive ut statusrapporter, foreta kalibrering, endre alarmgrenser og nullstilling av
detektoren. Kan leveres med eller uten oppladbart batteri. Crowcon Gasman® leveres
med batteri og brukerveiledning, og er godkjent ihht. ATEX II 1G/2G EEx ia IIC T4.

Tekniske Data:
Måleområde / alarm:

Avhengig av celle

Akustisk alarm:

95dBA@1m

Omgivelsestemperatur:

-20..55°C

Omgivelsesfukt:

20..90%rH

Tetthetsklasse:

IP 65

Mål:

90x48x24 mm

Vekt:

130 g

Tilbehør
EAN

E-NR

Produkt

5706445590292

8023390

Kommunikasjonskitt til Gasman

5706445590308

8023385

Gasman Lader, uten PC grensesnitt

5706445590339

8023387

Crowcon bil ladekabel til Tetra3 og Gasman

5706445590346

8023388

Tetra3 Kommunikasjons sett

5706445590513

Gasman Gas Test Kit

