/ ÎNTREŢINERE ŞI CONTROL
DETECTOR DE CO
Ref. 5152
Detector de Monoxid de Carbon CO 7B

Caracteristici tehnice :

Ce este Monoxidul de Carbon ( CO )
Gaz puternic, mortal, provenit din combustia incompletă
a unui combustibil ( gaz, motorină, cărbune, petrol...).
Este diﬁcil de detectat deoarece este inodor şi incolor.

- Echipat cu baterie Lithium, durată de viaţă 6 ani
- Captor CO electrochimic de calitate (7 ani garanţie)
- Test automat al detectorului ( electronic + captor )
- Bouton test ( permiţând un control manual facil )
- Indicator de baterie slabă şi epuizarea captorului
- Polivalenţă a sistemului de montare : poate ﬁ ﬁxat
pe perete vertical sau pe un suport orizontal

Efecte : utilizatorii de încălzire alimentată în motorină ,
gaz, petrol sau cărbune, sunt expuşi riscurilor de
monoxid de carbon,
Detectorul de monoxid de carbon CO7B este un instrument
dedicat protecţiei persoanelor şi a mediului domestic.

DETECTOR DE SCĂPĂRI DE GAZ COMBUSTIBIL CD100A
Ref. 5121
Aparat care permite detectarea rapidă şi localizarea
precisă a scăpărilor de gaz, chiar şi foarte mici. Noul
său captor semiconductor putere joasă răspunde
instantaneu la toate gazele combustibile şi vapori.
Aplicaţii la incălzire : rezidenţial, comercial sau industrial.

Simplu, ajustabil, creşterea cadenţei
semnalului când se apropie de scurgere

Manipulare foarte simplă. Iniţial trebuie reglat LED - ul
roşu şi ritmul tic tac - ului la nivelul ambiant neutru.
Când aparatul detectează o concentraţie gazoasă mai
importantă creşte frecvenţa tic tac. Pentru a localiza locul
scurgerii trebuie reajustat tic tac-ul la o cadenţă inferioară
şi deplasat instrumentul în zona controlată. Dacă ritmul
creşte continuaţi astfel până la localizarea scurgerii.

Sondă ﬂexibilă de 400mm pentru a atinge
uşor zonele diﬁcile

Detectează metan, gaz natural, butan,
propan precum şi alte gaze

Lumină în capul sondei pentru vizualizarea
uşoară a zonei de scurgere
Foarte mare sensibilitate, detecţie precisă
Husă protectoare din cauciuc
Semnal audio şi vizual

DETECTOR DE CO AMBIANT CO 71
Ref. 5123
Măsoară CO rapid, sigur şi precis, pentru a vă ajuta să
controlaţi zonele unde nivelul autorizat este depăşit
Monoxidul de carbon este toxic, mortal, inodor şi invizibil.
Prezenţa unei concentraţii de CO poate cauza tulburări
ﬁzice, dureri de cap, greţuri, pierderi de cunoştinţă şi chiar
moartea. Utilizare uşoară prin butonul unic CO 71 se
etalonează automat la pornire şi un ecran permite
vizualizarea rezultatului. O alarmă se activează când nivelul
măsurat depăşeşte 35 ppm. Asigură instalaţiilor, serviciului
de întreţinere, reparaţiilor încălzirilor domestice, a aparatelor
de bucătărie, eﬁcacitate şi garanţie absolută de siguranţă.

Duata de viaţă a captorului este de 2 ani incontinu
Măsoară de 0 la 1999 ppm
Timp de răspuns de la 30 la 40 secunde
Precizie +/- 5 % de la citire
>100 ppm < 100ppm : +/- 5ppm
Celulă electrochimică
Durata bateriei 500 ore fără retro lumină

THERMOMETRU INFRAROŞU INF 185
Ref. 5125
Undă laser pentru măsurarea temperaturii la distanţă
Instrument ideal la încălziri, climatizări şi aer condiţionat
Măsoară temperatura fără contact
Foarte simplu de utilizat, mic, uşor şi inovant, care dă instantaneu temperatura
unui radiator, unei ţevi sau temperatura apei. Trebuie doar ţintită zona, blocaţi
măsurarea şi citiţi valoarea pe ecranul din spate. Posedă o undă laser care
permite localizarea uşoară a obiectului de măsurat.
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- 40 la 420°C

