Analizator Tlenku Węgla

Monoxor III firmy Bacharach jest uniwersalnym,
podręcznym analizatorem przeznaczonym do pomiaru
stężenia tlenku węgla (CO) zawartego w powietrzu
atmosferycznym, na stanowiskach pracy, halach
produkcyjnych, jak i w spalinach. Monoxor III znalazł
zastosowanie zarówno w higienie pracy, medycynie, jak
i przy pomiarach emisji CO. Jest zasilany z 4 baterii
typu AA ( paluszki). Zapewnia szybkie i dokładne
pomiary stężenia CO w zakresie od 0 do 2 000 ppm.
Analizator ma w zestawie zespół sondy do poboru
próbki składający się z sondy ze stali nierdzewnej, filtra
przeciwpyłowego i przeciwwodnego oraz przewodu o
długości 1,5 m. Umożliwia to zasysanie próbki gazów z
miejsc zapylonych, niedostępnych i o podwyższonej
temperaturze gazów, jak np.: kominy, kotłownie,
przewody wentylacyjne, dukty itp.
Analizator współpracuje z opcjonalną, bezprzewodową
drukarką wyposażoną w port podczerwieni IrDA.

Podzespół #
19-8104
19-8105

24-1400
24-1229
24-1310
24-7265
07-1644

Numer katalogowy
Opis
MONOXOR III z walizką-futerałem + 4
baterie AA + zespół sondy poboru próbki
MONOXOR III z walizką-futerałem + 4
baterie AA + zespół sondy poboru próbki +
drukarka IrDA + rolka papieru
Drukarka IrDA z kompletem baterii
Drukarka IrDA z kompletem akumulatorów
5 rolek papieru do drukarki
Wymienny czujnik CO
Pakiet 3 wkładów filtracyjnych

Dane techniczne
Zakres pomiarowy
Rozdzielczość
Dokładność
pomiaru
Temperaturowy
zakres pracy
Czas nagrzewania
Czas pracy na
komplecie baterii
Rodzaj
wyświetlacza
Zasilanie
Port drukarki
Waga
Wymiary
Gwarancja

0 - 2 000 ppm
1 ppm
+5% wartości odczytu
lecz nie więcej niż +10ppm
Analizator 0 do 40 °C, Sonda: 538°C przy
wsunięciu na głębokość 12,7 cm
60 sekund
do 18 godzin ciągłej pracy
4 -cyfrowy wyświetlacz LCD
z podświetleniem
4 baterie alkaliczne typu AA
Bezprzewodowy protokół IrDA lub HP
0,45 kg z bateriami
190 mm x 79 mm x 53 mm
1 rok
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