TIGER SELECT
PŘENOSNÝ DETEKTOR BENZENU

RYCHLE DETEKUJE BENZEN A SUMU
AROMATICKÝCH LÁTEK (TACS)
ionscience.com
Unrivalled Gas Detection.

RYCHLE DETEKUJE BENZEN A
SUMU AROMATICKÝCH LÁTEK
(TACS), POSKYTUJE PŘESNÉ A
SPOLEHLIVÉ ÚDAJE.
RELIABLE DATA AVAILABLE

Nejlepší dostupná
fotoionizační
detekce (PID)

• PID technologie nezávisle
osvědčená jako nejlépe
fungující na trhu
• Vysoká citlivost detekce
až do ppb úrovně
• Selektivně detekuje benzen
pomocí Ion Science benzenové
předfiltrační trubice
• Průběžný odečet zobrazuje také
maximálně dosaženou úroveň
• Vestavěná odolnost proti vlhkosti
bez potřeby kompenzace.
• Anti kontaminační design
pro všeobecné použití v
polních podmínkách.

Jednoduchá
obsluha

Minimalizuje
prostoje

• Je připravený k okamžitému
užívání, bez komplikovaného
nastavování.
• Velká kapacita baterie dává
možnost několika dní používání.
• Rychlá schopnost nabíjení zajišťuje
všeobecnou připravenost k provozu
• Snadné a intuitivní menu
• Rychlé stahování dat
prostřednictvím USB připojení.
• Snadný upgrade přístroje
prostřednictvím web 24/7

Nízké provozní
náklady
• Nízké náklady na spotřební díly
• Záruka 5 let, po on-line
registraci přístroje

• Intuitivní software a
kalibrační procedura
• Snadná výměna senzoru,
elektrod a UV lampy
• Velká, uživatelsky přívětivá tlačítka
Snadné ovládání jednou rukou
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Revoluční ruční detektor, Tiger
Select může pracovat buď s
benzenovou předfiltrační trubicí
pro detekci benzenu selektivně,
nebo bez ní pro detekci všech
aromatických látek (TAC).
Pro jednoduchost a
snadnost použití, byl Tiger
Select byl rozdělen do dvou
uživatelsky přívětivých režimů:
Základní a pokročilé. Oba
režimy jsou volitelné.
Použitím vysoce výkonné UV
lampy 10,0 eV, jsou hodnoty
všech aromatických látek (TAC)
zobrazeny okamžitě po zapnutí
přístroje. V případě zjištění
přítomnosti aromatických
látek lze snadno připojit
benzenovou předřazenou
filtrační trubici Ion Science a
zajistit rychlé selektivní
měření koncentrace benzenu.
Tiger Select také může také
poskytnout 15 minutové
krátkodobé limity expozice
(STEL) a 8 hodinovou průměrnou
zátěž (TWA) celkovými
aromatickými látkami (TAC).
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Během procesu měření, Tiger
Select pokračuje v zobrazování
dat v reálném čase, konečný
odečet hodnot představuje
plnou hodnotu aktuálně
přítomného benzenu.*
Koncentrace benzenu jsou
zobrazeny až do úrovně ppb,
což vám poskytuje nejpřesnější,
spolehlivé údaje, se kterými
můžete počítat.
Unikátní MiniPID 2 senzor využívá
“Fence Electrode” technologii
jež spolu s antikontaminačním
designem zajišťuje možnost
použití i v těžkých podmínkách
okolního prostředí.
Tiger Select lze také použít
ve standardním provozním režimu
bez použití benzenové
předefiltrační trubice, k detekci
údajů o těkavých organických
látkách (VOC), s limitem detkece
1 ppb ekvivalentu benzenu.

Navíc Tiger Select může být
používán vedle osobního PID
monitoru CubTAC k zajištění
jedinečného řešení detekce
benzenu. Pro více informací
navštivte www.ionscience/cub

Využití
• Předběžný screening
zadané oblasti během
údržby rafinérií a závodů
• Skvrnami postižené
mořské oblasti
• Monitoring pracovního
prostředí v rafinériích
• Reakce na nebezpečné látky
• Detekce sumy aromatických
látek při provádění
nakládky v docích a říčních
nákladních lodích.

Příslušenství
Tiger select je vybaven širokým
rozsahem příslušenství.
Pro více informací navštivte
www.ionscience.com/select,
nebo kontaktujte Ion Science.
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Technická
specifikace
MINIMÁLNÍ ROZLIŠENÍ PPM
MODELU
• 0,1 ppm ve standardním
provozním režimu
• 0,01 ppm TAC
• 0,001 ppm Tube mode
MINIMÁLNÍ ROZLIŠENÍ PPM
MODELU
• 0,001 ppm při standardním
provozním režimu
• 0,001 ppm TAC
• 0,001 ppm s připojeným
nástavcem
MAXIMÁLNÍ HODNOTA
• až do 20,000 ppm, nebo 20,000
mg/m3 (v závislosti na plynu) při
standardním provozním režimu
• 200 ppm nebo 639mg/m3
s připojeným nástavcem
DOBA ODEZVY
• 130 s při 20°C koncentrace
benzenu je zobrazena
v reálném čase
PŘESNOST
• +/- 10% z hodnoty
• +/- 1 digit
LINEARITA
• +/- 5% ze zobrazené hodnoty
• +/-one digit

ATEX CERTIFIKACE
•
II 1G Ex ia IIC T4 Ga
• Tamb = - 15°C ≤Ta ≤ + 45°C
• (s lithium-iontovou baterií)
• Tamb = - 15°C ≤Ta ≤ + 45°C
• (s alkalickou baterií)
• ITS09ATEX26890X
IECEx ITS 10.0036X
• 3193491 vyhovuje UL
Std. 913, 61010-1 &
• Certifikováno pro CAN /
CSA Std. C22.2 č. 61010-1
ŽIVOTNOST BATERIE
• Li-ion až 24 hodin
nabíjecí čas 6,5 hodin
• Alkalická 3x AA typicky 8,5 hodin
UV LAMPA
• 10,0 eV kryptonová PID lampa
UKLÁDÁNÍ DAT
• > 120,000 bodů záznamu
dat včetně data a
životnosti UV lampy
KOMUNIKACE
• Přímý USB 1.1 port
KALIBRACE
• 2 a 3 bodová kalibrace
(prostřednictvím kalibračního
příslušenství)

ALARM
• blikající LED diody - oranžová
nízký, červená vysoký
• zvukový alarm 95 dBA
/ 300 mm (12´´)
• vibrační alarm
• TWA a STEL alarmy
PRŮTOK VZORKU
• ≥ 220 ml/min
PROVOZNÍ TEPLOTA
• Provozní teplota: - -20°C až 60°C
• vlhkost: 0-99% RH
(nekondenzující)
KRYTÍ
• IP65
• 1180
• EMC testováno na EN613261: 2006, EN 50270:2006 a
CFR 47: 2008 třída A
ROZMĚRY A HMOTNOST
• přístroj (se sondou, trubice
není připojena)
• V 465 x Š 89 x Hl 61 mm
• váha přístroje 0,85 kg
• standardní kufr
• hmotnost soupravy 5 kg

*-15°C do +45°C (+5°F do +113°F) Je-li použitý v prostoru s nebezpečím výbuchu
TSelect V1.9 Tato publikace není určena k tvorbě podkladů ke smlouvě a specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění.
Pozn.: Fence Electrode Technology (technologie plotové elektrody) je vyráběna firmou Ion Science
sro a je chráněna patenty v U.S. patent č. 7,046,012. EP 1474681 a dalšími patenty

Vyrobeno:
ION Science Ltd
The Hive, Butts Lane,
Fowlmere,
Cambridgeshire,
SG8 7SL, UK

“Potřebovali jsme nástroj pro detekci úrovní VOC a benzenu při
otevření našeho potrubního systému. Náš region v centrální
Kanadě používá výrobek již rok nebo tak, tak abychom
byli přesvědčeni, že nástroj byl pro nás vhodný ve srovnání s čipy
detektorů Draeger CMS, které jsme použili v minulosti.”

T +44 (0)1763 208503
E info@ionscience.com

Bruce Sangster, Enbridge Pipelines
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