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Komfortní urèení místa úniku
Pro urèení místa, kde plyn uniká je potøeba najít místo s nejvìtší
koncentrací. Aby se ulehèilo pøiblížení k místu úniku plynu, je možné
potlaèit signalizování hodnoty menší než 500 ppm. Pomocí ohebného
prodloužení sondy je možné mìøit i na špatnì pøístupných místech.

Technická data
Rozsahy metan CH4

propan C3H8

vodík H2

Rozlišení 1 ppm / 0,1 obj.%

1 ... 999 ppm, 0,1 ... 4,4 obj.%
1 ... 999 ppm, 0,1 ... 1,9 obj.%
1 ... 999 ppm, 0,1 ... 4,0 obj.%

První reakce >10 ppm
Odezva t90

Skladovací teplota

vestavìný akumulátor, NiMH, 1600 mAh

2-3 s

Životnost akumulátoru >8 h

Záruka 2 roky na pøístroj, 1 rok na senzor

-25 ... +70 °C

Rozmìry 190 x 40 x 28 mm

Ochrana Ex vlastní bezpeènost senzoru ovìøena zkušebnou DMT

Hmotnost 320 g

Provozní teplota -15 ... +40 °C

Napájení

Pøítomnost ve vzduchu a detekce úniku plynu rozvodù a instalací 
Podle instrukcí DVGW G 465-4 je do dolní hranice výbušnosti (UEG)
povoleno v nadzemních prostorách s rozvody plynu používat pøístroj pro
detekci pøítomnosti plynu . Detektor od firmy Testo je vícerozsahový
pøístroj pro detekci pøítomnosti metanu, propanu a vodíku. Koncentrace
plynu jsou mìøeny v ppm a zobrazeny s rozlišením na 1 ppm. Pøístroj hlásí
pípáním pøiblížení koncentrace hoølavého plynu k „dolní hranici
výbušnosti (UEG)”. Pøi dosáhnutí UEG se ozve nepøerušovaný tón a na
displeji se zobrazí varování „UEG”. Pøi koncentraci vyšší než UEG nesmí
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