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SELEKTIVNÍ MONITOR
BENZENU ZAJIŠŤUJÍCÍ
BEZPEČNÉ PROSTŘEDÍ
PRO PRACOVNÍKY
Jediný skutečně
Nejlepší dostupná
selektivní
fotoionizační
monitor benzenu, detekce (PID)
montovaný na zeď • PID je nezávisle osvědčená jako
Jediný skutečně selektivní monitor
benzenu, montovaný na zeď
• Rychlá a přesná detekce benzenu
až do 0,1 ppm
• Nepřetržité odebírání vzorků v
reálném čase minutu po minutě
• Robustní separační metoda,
zajišťující specifické odečítání
hodnot benzenu
• Vnitřní regulovatelné topení pro
zajištění stabilního provozu při
extrémních teplotách
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nejlepší prováděná na trhu
• Vestavěná ochrana proti vlhkosti
bez potřeby kompenzace
• Antikontaminačnídesign pro
rozšířené pole provozu
• Záruka 2 roky, je-li přístroj
registrován online

Snadné užívání a
servis
• Modulární konstrukce pro
snadnou montáž a servis
• Pravidelný servis s možností
plánování
• Jednoduché dvoutlačítkové
rozhraní navigační menu
• Žádný spotřební materiál 		
(potřebný k provozu)

Bezpečnost
•P
 řehledný displej a optická
signalizace indikující koncentraci
benzenu
•D
 vě uživatelem definovatelné
nezávislé úrovně alarmu, včetně
volitelného výpočtu STEL (Limit
krátkodobé expozice, obvykle 15
min) v reálném čase
•Dva reléové výstupy
bezprostředně spouští varovný
signál
•Je v souladu s ATEX, IECEx, UL a
USA standardy
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Výzkum
Ion Science uvádí na trh první
stacionární monitor pro selektivní
měření koncentrace benzenu v
reálném čase.
Umožňuje změnit koncept
ochrany pracovníků na
pracovištích v petrochemii.
Titan je první opravdový
selektivní monitor na stěnu s
dynamickým rozsahem od 0,1
ppm až po 20 ppm v petrochemii
a chemických prostředích.
Titan odebere vzorek plynu
z okolního prostředí jednou
za minutu. Vzorek je během
minuty upraven a vyhodnocen.
Kontinuální měření v reálném
čase umožňuje Titanu sledovat
pracoviště poskytovat naměřené
hodnoty trvale pomocí výstupu
4-20 mA nebo RS485 Data jsou
uložena interně po dobu 2 let a
mohou být pro analýzu vzdáleně
stahována do PC přes USB nebo
RS485.
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Dvě nastavitelné meze signalizace
zajišťují bezpečnost pracovníků
na monitorovaném pracovišti. Dva
reléové výstupy umožňují ovládání
navazujících zařízení.
Modulární design přístroje Titan
umožňuje jeho jednoduchou
instalaci a servis. Ex d kryt přístroje
lze nainstalovat předem při
instalaci kabeláže, měřicí modul až
před uvedením do provozu.Modul
může být vyměněn jako vzdáleně
provozuschopná plug-and-play
kazeta.
Titan obsahuje špičkovou
technologii na trhu MiniPID od Ion
Science s osvědčenou odolností
proti vlhkosti a kontaminaci,
zajišťující provoz v jakémkoliv
prostředí.

Využití v
•
•
•
•

Ropný a plynárenský průmysl
Petrochemický průmysl
Chemický průmysl
Zdravotnictví

Příslušenství
Titan je dodáván s vyhrazeným
rozsahem příslušenství, pro více
informací navštivte:
www.ionscience.com/titan pro
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Technická
specifikace
Typ senzoru
• PID, 10,6eV, lampa párovaná se
selektivním filtrem

Certifikace
• ATEX/IECEx:
II 2G Ex d II B+H2
o
T4 Gb (-20 C to +55 oC)

Selektivita
• Specifický benzen v rámci
typického petrochemického
matrixu

Hodnocení stupně ochrany
• Navrženo pro krytí IP65 (kabelová
průchodka)

Rozsah
• 0 - 20 ppm
Měřící frekvence
• 1 minuta
Dolní mez detekce
• 0.1 ppm
Přesnost
• 0,05ppm nebo 10%, podle toho,
která je větší
Tepelná stabilita
• vnitřní ohřev
Sample flow
• 200 ml/min
Displej
• Grafický BW LCD 64x128 pixelů s
podsvícením
LED diody pro normální provoz,
chybu a alarm

Vlhkost
• 0 - 100 % RH
Minimální doba pravidelné
servisní prohlídky
• Selektivní filtr 6 měsíců
• PID lampa 1 rok
Kabelové průchodky
• 2x 3/4´´ trubkový závit

Úložiště dat
• MMC board, minimálně 6 měsíců
Reléový výstup
• 2 izolované výstupy, bez zátěže
24V= 1,25A
Hmotnost a rozměry
• 15 kg (33 lbs)
• 219 x 219 x 172 mm (8,6 x8,36 x
6,8´´ přibližně)
Odběr vzorku
• 10m max délka PTFE
(Polytetrafluorethylen), 6 mm
vnější průměr, 4 mm vnitřní
průměr

Napájení
• 19- 32 VDC
• 24 VDC / 3,2A (doporučeno)
Komunikační rozhraní
• výstup Izolovaný 4-20mA
• Izolovaný RS 485 Modbus
(jednosměrný/half duplex, nebo
full duplex
• USB propojení s PC, při
otevřeném krytu

• Dva magnetické spínače pro
ovládání menu
Titan V1.1 CZ. Tato publikace není určena k tvorbě podkladů ke
smlouvě a specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Výrobce:
ION Science Ltd
The Hive, Butts Lane,
Fowlmere, Cambridgeshire,
SG8 7SL, UK
T +44 (0)1763 208503
E info@ionscience.com

Unrivalled Gas Detection.

ionscience.com

