MÔ TẢ KỸ THUẬT
MÁY ĐO KHÍ CẦM TAY
MÃ HIỆU:

IMPULSE XP

 Nhà sản xuất: HONEYWELL
 Tiêu chuẩn : CE, ANSI
 Bảo hành : Máy : 24 tháng - Sensor : 12 tháng.

- Máy dò khí đơn, dò một trong các loại khí:
O2, CO, H2S, SO2, CL2,HCN, NO2, NH3, H2, PH3
- ƯU ĐIỂM:
• Nhẹ, dễ cầm, chống chịu va đập tốt, phù hợp với các loại khí hậu.
• Sensor dùng được 2 năm.
• Pin dùng được 3 năm
Hoạt động chính xác: Máy có chế độ tự động kiểm tra (pin, sensor, alarm,
hiển thị) khi khởi động máy. Sensor có độ chính xác
cao. Với công nghệ SurecellTM & Reflex (vượt trội
các sản phẩm khác).
Dễ sử dụng
: Một nút bật mở duy nhất. Menu nhiều ngôn ngữ dễ
sử dụng. Hướng dẫn trên màn hình máy .
Dễ bảo quản
: Có thể tháo lắp các phụ kiện.
Tín hiệu đèn còi
: Đèn nhấp nháy, tín hiệu âm thanh 95dB. Đèn còi
không bị ảnh hưởng của các máy thu phát sóng, điện
thoại di động,
 ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT
- Có thể dò một trong các loại khí sau
Loại khí
Oxygen

Giới hạn đo
( O2 )

0-30%v/v

Carbon Monoxide ( CO )

0-999ppm

Hydrogen Sulfide

( H2S )

0-250ppm

Sulfur Dioxide

( SO2 )

0-150ppm

Chlorine

( CL2 )

0-50ppm

Hydrogen Cyanide ( HCN )

0-100ppm

Nitrogen Dioxide

( NO2 )

0-150ppm

Ammonia

( NH3 )

0-100ppm

Ammonia

( NH3 )

0-400ppm

Hydrogen

( H2 )

0-999ppm

Phophine

(PH3)

0-2ppm

Tính năng

 Môi trường làm việc: nhiệt độ từ -20 đến 50oC, độ ẩm
không khí từ 5 tới 95%.
 Khối lượng: 81.5-93.0g.
 Kích thước: 9,3cm x 5,0cm x 2,7cm..
 Màn hình LCD.
 Có thể cài đạt được ngày giờ tiến hành đo.
 Âm thanh báo động 95dBA kèm thao tín hiệu đèn đỏ.
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