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  Monitox Plusو اكسيژن گازهاي سمي پرتابل شناساگر 
  
است كه استفاده اش در سـايتهاي   Monitox، مدل پيشرفته دستگاه اين دستگاه •

  شناخته شده است صنعتي كامالً
ن دسـتگاه بـر اسـاس سـالها جمـع آوري نيازهـاي مشـتريان شـركت         طراحي اي •

Compur  مي باشد  
  ، كوچك و در عين حال بسيار محكم است اين دستگاه بسيار سبك •
آن را در ميان ديگر نمونه هاي مشابه خاص و سر آمـد   ،كاربردهاي اين دستگاه •

  كرده است 
 :داردگاز سمي مختلف زير را  14اين دستگاه توانايي شناسايي  •

  
Cl2, CO, COCL2, HCN, H2S, ClO2, SO2, N2H4, THT, NO2, 
HCl, AsH3, PH3, O2 

  
Monitox Plus ندازه گيري مي كنداته ميزان دقيق گازها را در هوا به طور پيوس.  

   (LED) قابل شنيدن و بلند آالرم مي زند ثانيه در برابر وجود گازهاي سمي با صداي كامالًيك در كمتر از  
  .خواند  LCDنمايش ميزان و اندازه غلظت گاز سمي در هوا را نيز مي توان بر روي صفحه

  .گازهاي سمي در هوا براي آالرم زن است TLVطراحي دستگاه بر اساس ميزان 
  .ميزان آالرمها را با دكمه هاي ساده روي خود دستگاه تغيير داد ،در هنگام استفاده مي توان بر اساس نياز

  
  :تفادهموارد اس 

  صنايع شيميايي 
  ، گاز و پتروشيميپااليشگاهها نفت 
 صنايع فرآيندي 

  
  :تكنولوژي مورد استفاده

  
Monitox plus  از سنسورهاي الكتروشميايي براي شناسايي گازها استفاده مي كند.  

  .ايي و رطوبتي به خوبي قابل استفاده هستندماين سنسورها در محدوده وسيع د
  .كنترل سنسورها براي گازهاي مختلف بدون خطا انجام مي شودطراحي دستگاه به گونه اي است كه 
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  :Monitox Plusييديه هاي سنسورها و تكنولوژي استفاده شده در تأ
  

Directive 89/336/EC 
EN 50081-1 
EN 5502 
EN 50082-2 
EN 55024 

  
 

Directive 94/9/EC 
EN 50014:1997+A1-A2 
EN 50020:1994 
EC Type Examination Certificate. 

 
  

  :مشخصات اصلي
 بـه تعويض سنسو هم  .ن راحت بدون باز كردن دستگاهكاليبراسيوا داراي دو كليد با استفاده ساده، تنه :كاربري آسان

   .سادگي قابل انجام است
سرجايش قرار نداشته باشد دسگاه به سرعت آالرم مـي زنـد   در صورتي كه سنسوري به درستي : شناسايي سنسور

  .ها كار نمي كندروسبنابراين دستگاه بدون داشتن همه سن
  

  :ايمني باال
ميـزان شـارژ    به همين دليـل دائمـاً   ،، به عنوان دستگاه ايمني فردي بايد در حد زيادي قابل اعتماد باشداين دستگاه 

  .باتري موجود باشدكار ايمن ساعت  8تا حداقل به اندازه  دكننده آالرم ميدهباتري اش را چك مي كند و به استفاده 
  .ساعت بدون وقفه كاركردن روشن نگه مي دارند 1000دستگاه داراي دو باتري مصرفي است كه آن را براي  
عمـل كننـد   اگر سنسـورها بـه درسـتي     .سنسورها را مي توان به راحتي با استفاده از يك توليد كننده گاز چك كرد 

 .ثانيه آالرم بزند 10دستگاه وقتي در معرض گاز سمي قرار بگيرد بايد ظرف مدت 

ردن دستگاه و كاليبره كـردن آن را  كاستفاده از يك ميكروپروسسور مصارف دستگاه را بهينه كرده است و صفر  
 .ساده كرده است

سـخت تـرين    در در برابر قرار گرفتن در محيطهاي الكترومگنتيـك ايمـن اسـت و    سيستم الكترونيكي دستگاه كامالً 
  .شرايط هم درست كار مي كند

  
شركت همواره كليه نيازهاي ايمني شمارا در نظر گرفته و بهتـرين خـدمات را در   اين متخصصين   :خدمات پس از فروش

  .زمينه استفاده ،انتخاب و يا تعمير دستگاه انجام مي دهند
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  :مشخصات فني
  

 ,Cl2, CO, COCL2, HCN, H2S, ClO2, SO2, N2H4, THT, NO2 :تر كيباتي كه دستگاه آنها را شناسايي مي كند
HCl, AsH3, PH3, O2  

  typ.0-10 TLV:گازهاي سمي  :محدوده اندازه گيري
 %35-0  :اكسيژن

  ر الكتروشيمياييوسنس   :مباني اندازه گيري
 %10±  :دقتميزان

  Typ.: -20°c …  +40°c  :دماي عملياتيمحدوده
  Typ.: 20…95%  :محدوده عملياتي رطوبت هوا

  سانتي متري دستگاه 30دسي بل در 80تا:شنوايي :آالرم
  LEDصفحه : ديداري

  چهار حرفهLCD  :صفحه نمايش
 باتري ليتيوم  :منبع انرژي

  ساعت1000تقريبا  :ميزان ظرفيت تقريبي باتري
 .5.6oz/گرم160 :وزن

 mm/4.5x2.5x1 in.(h x w x d) 24×62×115 :ابعاد

 Earphone jack  :خروجي

 EEx ib IIC T6  :هاي ييديهداراي تأ

   COCl2 ,HCl ,ClO2, SO2, THT, AsH3, PH3براي سنسورهاي   :تضمين سنورها
 ماه  12ماه و براي بقيه سنسورها  6

  


