TIGER
PŘENOSNÝ DETEKTOR
TĚKAVÝCH LÁTEK (VOC)

PID TECHNOLOGIE V PROVEDENÍ
ODOLNÉM VŮČI VLIVU VLHKOSTI A
KONTAMINACI
ionscience.com
Unrivalled Gas Detection.

TIGER ZAJIŠŤUJE RYCHLOU A PŘESNOU
DETEKCI TĚKAVÝCH ORGANICKÝCH
LÁTEK S MIMOŘÁDNOU ODOLNOSTÍ
VŮČI VLHKOSTI A KONTAMINACI.
Nejlepší dostupná
fotoionizační
detekce (PID)
• Nezávisle ověřeno jako nejlépe
fungující PID technologie na trhu
• Konstrukce odolná proti
vlhkosti a kontaminaci
• Dynamický rozsah ppb
do 20,000 ppm
• Rychlá doba odezvy na
změny koncentrace
• Interní seznam více než 700
látek těkavých aromatických
a toxických sloučenin

Snadné používání
• Intuitivní software, snadný k používání
• Snadný přístup k senzoru,
elektrodám a UV lampám
• Velká, srozumitelná klávesnice,
umožňující ovládání jednou rukou.
• Podsvětlená tlačítka pro
špatné světelné podmínky

Minimalizuje prostoje

provozu baterie
• Jednoduché intuitivní menu vyžaduje
minimum uživatelského zaškolení.
• Přímé USB propojení pro
rychlé načtení dat
• Snadný upgrade přístroje
prostřednictvím Ion Science
webových stránek.

Bezpečnost
• Přesné výsledky ve všech
podmínkách životního prostředí
• Jiskrově bezpečné provedení
v souladu s ATEX, IECEx,
Severoamerickými a
Kanadskými standardy

Nízké provozní
náklady
• Cenově dostupné náhradní
díly a spotřební materiál.
• 5 let záruky, je-li přístroj
registrován on-line*
*Termíny a podmínky na požádání

• Rychlé spuštění bez
komplikovaného nastavování.
• 24 hodin nepřetržitého
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Tiger je nejpokročilejší VOC
detektor na trhus nejširším
rozsahem měření, přesně
detekující plyny až na velmi
nízké úrovně ppb až
20 000 ppm. Tiger má nejrychlejší
doba odezvy pouhé dvě sekundy,
a je stejně rychlý, při nulování.
Jeho vnitřní tabulka
plynů obsahuje
více než 700 faktorů odezvy.
Technologie detekce
fotoionizací přístroje (PID)
byla nezávisle ověřena jako
nejlepší provozovaná na trhu
pro rychlost, přesnost, odolnost
proti vlhkosti a znečištění,
díky patentované technologii
“Fence Electrode”.
Tato technologie se
tříelektrodovým formátem
a konstrukcí odolnou proti
kontaminaci zajišťuje optimální
výkon v prostředí vlhké a silně
kontaminované atmosféry,
prodlužuje dobu chodu v terénu.
Tiger je připraven k použití bez
komplikovaného programování.
Procedura nastavení k provádění
základních funkcí může být
provedena prostřednictvím PC .
Přímé připojení přístroje k počítači
prostřednictvím standardního
USB kabelu zajišťuje stahování dat.
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Baterie lze vyměnit i v
potenciálně výbušném prostředí
díky inovativní vlastní
bezpečné konstrukci.
Nízkonákladové filtry a
žárovky lze snadno měnit během
okamžiku, minimalizující prostoj
přístroje. Rychlé nabíjení baterie
umožňuje přístroji být plně
plně nabitý za 6,5 hodin.
Tiger nabízí jednoduché
ovládání jednou rukou. Jeho
robustní konstrukce a ochrana,
odnímatelné gumové pouzdro
vydržet nejnáročnější životní
prostředí. Velký, přehledný
podsvícený displej umožňuje
snadnou izuální kontrolu
v libovolných světelných
podmínkách. Integrovaná
svítilna je určena pro
směrování sondy přístroje
do slabě osvětlených oblastí.
Osvětlené klávesnice se
rozsvítí, když je nízké světlo.
Tiger je plně aktualizovatelný.
To umožňuje koupi levnějšího
přístroje s možností dodatečného
doplnění potřebných funkcí bez
nutnosti zaslat přístroj výrobci.

Rozšiřte záruku přístroje
Tiger má nejnižší provozní
náklady na trhu s
levnými jednorázovými díly,
žárovkami a filtry.

Záruka může být
prodloužena ze dvou na pět let,
pokud je přístroj registrován
online do jednoho měsíce od
nákupu. Navštivte www.ionscience.
com / registraci přístrojů

Oblast využití
• Monitorování životního prostředí
• Detekce kontaminace půdy
• VOC na skládkách
• IAQ (kvalita vnitřního ovzduší)
měření průmyslových
těkavých látek
• Úniku paliva a skladování
chemikálií
• Zdraví a bezpečnost
• Monitorování STEL (krátkodobá
limitní expozice) & TWA
(celkový vážený průměr)
• Vstup do uzavřených prostor
• Screenovací nástroj pro “First
responders” (dobrovolní
zdravotníci, hasiči a pod..”)
• Detekce úniku těkavých
aromatických látek
• Vstupní hrdla tankovacích
nádrží letadel
• Lékařské plyny v nemocnicích
• Fumigační plyny
• Fugitivní emise

Příslušenství
Tiger je vybaven širokou
škálou příslušenství. Pro více
informací navštivte stránky
www.ionscience.co/tiger
ionscience.com

Technická
Minimální rozlišení*
• 1 ppb, nebo 0,001mg/m3
Maximální hodnota**
• 20,000 ppm, nebo 20,000
mg/m3 (dle druhu plynu)
Doba odezvy
• T90 < 2 sekundy
Přesnost*
• 5% hodnoty, 1 digit na displeji
Linearita*
• 5% hodnoty
Intrinsically safe approvals
• II 1G Ex ia IIC T4 Ga
• Tamb = - 15 0C ≤Ta ≤+45 0C (s
lithium-iontovou baterií)
• Tamb = - 15 0C ≤Ta ≤+45
0
C (s alkalickou baterií)
• ITS09ATEX26890X
IECEx ITS 10.0036X
• 3193491 odpovídá UL
Std. 913, 61010-1 &
• Certifikováno pro CAN /
CSA Std. C22.2 č. 61010-1

Životnost a výdrž baterie
• Li-ion: výdrž 24 hodin
nepřetržitého provozu
• Alkalické: (Duracell Procell
MN1500) nad 8,5 hodin
nepřetržitého provozu
Lampy
• 10,6 eV Kryptonové
PID (standard)
• Možnost volby lampy
10,0 eV a 11,7 eV
Ukládání dat*
• včetně data/čas měření:
120,000 bodů
Komunikace
• Přímé propojení USB 1.1
Alarm
• Blikající LED a 95 dBA /300
mm (12´´) bzučák
• Možnost volby vibračního alarmu
• nastavitelná úroveň TWA
(celkový vážený průměr) a STEL
(krátkodobý limit expozice)*
• Možnost volby více než
700 druhů plynů*

Průtok
• 200 ml/min v okolních
podmínkách (se zablokovaným
alarmem průtoku)
Provozní teplota
• -20°C až 60°C ,
• Provozní vlhkost: 0-99%
RH (bez kondenzace)
Krytí
• IP 65
• EMC testováno dle
• EN61326-1:2006,
• EN270:2006 a
• CFR 47:2008 třída A
Hmotnost a rozměry (Š x V x H)
• Přístroj se sondou
• 340 x 90 x 60 mm
• Přenosný kufr367 x 89 x 90
mm-Hmotnost přístroje 0,72 kg
• Hmotnost soupravy: 5.5 kg

Tiger V1.3 CZ.Tato publikace není určena k tvorbě podkladů ke
smlouvě a specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění.
Celá specifikace je v souladu s kalibrací izobutylenu při 20°C, 90% relativní vlhkosti
a až do 3000 ppm, pokud není uvedeno jinak. *V závislosti na modelu a typu plynu.
** Nejvyšší hodnoty je dosaženo u určitých analytů, jako je ethanol.

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

“Tiger je snadno použitelný, robustní a lehký přístroj, na který
se můžete skutečně spolehnout. Obchodovali jsme spolu s
Ion Science již řadu let a vždy dostávali dobrý zákaznický
servis, závěrem obou byla spokojenost a efektivita.”

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

Allen Garner, General Manager, Finley Environmental Group
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