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A kicsi és könnyű (75 g) MICRO IV optimális megoldás a dolgozót
körülvevő mérgező gázok (18 féle gáztípus) vagy az oxigén koncentráció valós idejű mérésére. A ruházatra csíptetve nem akadályozza a
felhasználót a munkában. Az ABS burkolat vízálló (IP56), rendkívül
ütés- és karcálló. A biztonság növelése érdekében csatlakoztatható
hozzá motoros szivattyú. A több eszközt is kezelni képes dokkolóállomás rugalmassá és megbízhatóvá teszi a MICRO IV felhasználását.

Típus

Ár (Ft)

MICRO IV (CO)

92 000

MICRO IV (H2S)

92 000

MICRO IV (NH3)

132 000

Micro Pump motoros pumpa

89 000

Érzékelhető gáztípusok: O2, H2S, CO, NO, NH3, HCN, HCl, SO2, H2, C2H4O, SiH4,
PH3, THT, HF, COCl2, NO2, Cl2, O3, ClO2
ATEX II 2G EEx ib IIC T3/T4
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Típus
Ez a robosztus kialakítású eszköz akár 4 gáz egyidejű érzékelését is
lehetővé teszi: oxigén (O2), hidrogén-szulfid (H2S), szén-monoxid (CO)
és éghető gázok (CH4). A vízálló (IP67) és gumírozott ház még nehéz
körülmények között is megbízható működést garantál. A nagyméretű
kijelző biztosítja a könnyű leolvashatóságot. A látható (villogó),
hallható (103 dB) és rezgő riasztás, valamint a hosszú működési idő
(30 óra) a biztonság záloga.

Ár (Ft)

Microtector II G450 2 gáz érzékelésére

159 000

Microtector II G450 3 gáz érzékelésére

166 000

Microtector II G450 4 gáz érzékelésére

173 000

G400-MP2 motoros pumpa

105 000

Érzékelhető gáztípusok: O2, H2S, CO, CH4 (éghető gázok)
ATEX II 2G Ex ia d IIC T4/T3
Fenti készletek tartalma: gázérzékelő + akkumulátor + bölcsős töltő + táp
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Típus

Ár (Ft)

Microtector II G460 - O2, H2S, CO, CO2 (IR), CH4
530 000
A Microtector II G460 a G450 tulajdonságain túlmenően nem csak az
egyidejűleg érzékelhető gázok számában nyújt többet. Ez a berendeMicrotector II G460 - O2, H2S, CO, C4H8 (PID), CH4
565 000
zés képes PID és IR típusú érzékelők fogadására katalitikus (CC) és
G400-MP2 motoros pumpa
105 000
elektrokémiai (EC) érzékelőkkel együtt. Az IR érzékelők hosszú távú,
Érzékelhető gáztípusok: O2, H2S, CO, CO2, CH4, C4H8, H2, NH3, Cl2, ClO2, HCN,
stabil érzékelést biztosítanak CO2 és éghető gázok számára, a PID
HCl, SO2 NO, NO2, PH3, C2H4O, O3, SiH4, HF
ATEX II 2G Ex ia de IIC T4/T3
érzékelők magas érzékenysége pedig a mérgező illékony szerves
1, 2,készletek
21 és 22-ben,
azaz
gáz- és porrobbanás-veszélyes
tartalma:
gázérzékelő
+ akkumulátor + bölcsőskörnyezetben
töltő + táp is.
vegyületek igen alacsony ARH értéke miatt elengedhetetlenek. A csőbilincsek alkalmazhatók Ex zónaFenti
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Típus
A GfG valamennyi hordozható berendezéséhez biztosít
kalibráló állomásokat, melyek elvégzik a készülékek töltését,
napi automatikus tesztelését, a mérési naplók kiolvasását, sőt
akár az automatikus kalibrációját is, ezzel növelve a
biztonságot és a hatékonyságot akár több készülékből álló
eszközparkok esetén is.

Ár (Ft)

DS220 (6x MICRO IV, teszt+kalibráció)

1 170 000

DS400 (1xG450 (4 gáz), töltés+teszt+kalib.)

713 000

DS400 (1xG460 (5 gáz), töltés+teszt+kalib.)

736 000

Fenti készletek tartalma: kalibráló állomás + tartozékai + 127 literes
gázpalack a fent felsorolt érzékelők kalibrálásához
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A ROBEX Irányítástechnikai Kft., mint a GfG mbH (Gesellschaft für Gerätebau mbH) termékeinek magyarországi képviselete, az
alábbi szolgáltatásokat kínálja:
 személyi és hordozható gázérzékelők specifikációja és szállítása;
 gázérzékelők karbantartása;
 időszakos kalibrációk elvégzése;
 gázérzékelő készülékek bérbeadása.
A fentebb feltűntetett termékek és árak nem fedik le a teljes kínálatot. Felmerülő kérdések esetén készséggel állunk rendelkezésükre.
Áraink az áfát nem tartalmazzák!
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