Crowcon Gasman CO – för detektering av koloxid (CO)
- med uppladdningsbart batteri

EAN 5706445590285 / E - NR 4200531
Crowcon Gasman CO(Koloxid).
Crowcon Gasman® är en smidig gasdetektor som används för personskydd, där man har
användning för detektering av en enskild gastyp. Detta kan t.ex. vara i förbindelse med
arbete i stängda rum, rum där det förvaras/distribueras gas, servicegångar mm. Alltså där
det är fara för antingen explosion, förgiftning eller syrebrist.
Man kan vid beställning av Crowcon Gasman välja 1 utav mer än 20 olika mätceller,
beroende på den gas man önskar att skydda sig mot. Med mätcellen för detektering av
brandfarliga gaser(kolväten) kan man detektera flera olika brännbara gaser.
Storleken gör, att den är lätt att ha hängande i bältet eller i en ficka. Betjäningen av
detektorn sker via en knapp. I displayen visas den aktuella gaskoncentrationen, och med
funktionsknappenn kan man välja att få visat peak-värden, händelser,
kalibreringsvarningar samt cell- och batteristatus.
Man kan i Crowcon Gasman® lägga in två larmgränser. Vid detektering av giftiga gaser, är
det också inlagt en tidsviktad larmgräns(TWA). Vid larm avges både en akustisk, visuell
och en vibrationssignal.
Dataloggern har en kapacitet på 900 timmar med 1 minuts intervall och mer än 4800
händelseloggningar samt realtidsklocka.
Till Crowcon Gasman® kan man beställa tillbehör för administration av detektorn, såsom
att överföra uppsamlade data till en PC, nollställning av detektoren eller konfigurering,
som t.ex. ändring av larmgränser. (se fliken "tillbehör")
Crowcon Gasman® CO levereras klar för användning inkl. batteri och manual, den är
godkänd enligt ATEX II 1G Ex ia IIC T4 (-20°C≤Ta≤65°C.). Strömförsörjning bör köpas till.
Se fliken Tillbehör.

Tekniska Data:
Mätområde CO:

0...500 ppm.

Std. larmgräns:

25 ppm.

T90:

20 s.

Akustiskt alarm :

95dBA@1m

Omgivningstemp.:

-20…65°C

Omgivningsfukt :

20…90%RH

Batterilivslängd*:

Upp till 12 timmar

Kapslingsklass :

IP65

Mått :

90 x 48 x 24 mm

Vikt :

139 g

Kalibreringsintervall:

6 mån. (rekommenderat)

Tilbehör
EAN

E-NR

Produkt

5706445590292

4200532

Kommunikationskit, Crowcon Gasman

5706445590308

4200533

Crowcon Gasman laddare

5706445590339

4201421

Laddkabel cigarettuttag Tetra 3 och Gasman

5706445590513

4200541

Crowcon Gasman Gastestkit

