GASCHECK G
DETEKTOR ÚNIKU PLYNŮ

RYCHLÁ, PŘESNÁ DETEKCE VELMI MALÝCH
ÚNIKŮ PLYNŮ Z NETĚSNOSTÍ.
ionscience.com
Unrivalled Gas Detection.

GASCHECK G DETEKUJE
RYCHLE A PŘESNĚ
VĚTŠINU PLYNŮ S
VYSOKOU CITLIVOSTÍ
Nejlepší dostupná
detekce úniků
plynu
• Rychlá, přesná, vysoce citlivá
detekce úniku plynů
• Detekuje většinu
známých směsí plynů
• Úspěšně detekuje amoniak,
argon, butan, helium, vodík a SF6
• Spolehlivé výsledky měření.

Flexibilní
• Výběr měřicích jednotek
(cc/sec, g/yr, mg/m3,)
• Jednoduchá změna konfigurace

Nenáročný provoz
• Cenově dostupné náhradní díly
• Záruka 2 roky při on-line
registraci přístroje

Jednoduchá
obsluha
• Jednoduchá obsluha
jednou rukou
• Velký, podsvětlený LCD
displej pro snadný odečet
naměřených údajů
• Grafické ikony
• Standardní kalibrace na helium
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Design přístroje umožňuje rychlou
a efektivní lokalizaci úniků většiny
směsí plynů pomocí vylepšeného
tepelně vodivostního senzoru.
GasCheck představuje robustní
a spolehlivé řešení detekce
úniku plynů. Velký LCD displej,
optická LED a akustická
signalizace jednoznačně
identifikují místo úniku.
Při zapnutí GasCheck G
automaticky nastaví hodnotu
nuly dle okolního prostředí a je
okamžitě připraven k měření.
Grafické menu a intuitivní
ovládání umožňují jednoduchou
obsluhu a nastavení přístroje.
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Prodloužená záruka

GasCheck G je dostupný ve
3 možných konfiguracích G1,
G2 a G3, které lze jednoduše
měnit bez nutnosti zasílat
přístroj do výrobního závodu.
POPIS

G1

G2 G3

Rychlá detekce úniku plynů

4

4

Detekce úniku plynu (1 plyn)

4

4

Detekce úniku plynů
(20 druhů plynu)

4

Zvuková signalizace

4

4

4

Podsvětlený displej

4

4

4

Záznam max. hodnoty

4

4

Možnost speciální kalibrace

4

4

Ukládání naměřených
hodnot (až 10 hodnot)

4

Volba měřicích jednotek
(cc/sec, g/yr, mg/m3

4

Volitelný typ baterie
Možnost upgrade

4
4

4

Záruční doba přístroje lze
jednoduše prodloužit při registraci
přístroje na webové stránce
Ion Science do 1 měsíce po jeho
zakoupení. Pro registraci přístroje
navštivte stránky www.ionscience.
com/instrument-registration

Aplikace
• Průmysl
• Zajištění kvality
• Výroba
• Laboratoře
• Zdravotnictví
• Výzkum

Příslušenství
GasCheck je dodáván s širokou
možností výběru příslušenství.
Více informací naleznete na www.
ionscience.com/gascheck .
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Technická
Detektor
• Miniaturní tepelně vodivostní
detektor (MTCD)
• Detektor je odolný vůči přetížení
a katalytickým jedům
Provoz
• 4 x AA baterie nebo
NiMH (nabíjecí)
• Doba provozu 40 hod
Citlivost (cc/sec)
• He 1 x 10-5, CH4 5 x 10-5,
R12 5 x 10-5, Ar 1 x 10-4
Přesnost
• + 5% ze zobrazené hodnoty
Doba odezvy
• T90 = 1 sec

Signalizace
• Blikající LED a bzučák
90 dB (do 10 cm)
Kalibrace
• Kalibrován výrobcem v souladu s
ISO 9001:2008 systémem jakosti
Ukládání naměřených dat
• 10 naměřených hodnot
(pouze G3 verze)
Rozsah provozních teplot
• Provoz:
-20 to +60 °C, -4 to 140 oF
• Skladování:
-20 to +70 °C, -4 to 158 oF
• Rozsah provozní vlhkosti:
0 to 99% RH (bez kondenzace)

Průtok vzorku
• 2 ml/min
Rozměry
• Přístroj se sondou:
390 x 60 x 49 mm
• Přenosný kufřík:
420 x 320 x 97 mm
Hmotnost
• Přístroj: 0.45 kg
• Kit: 1.6 kg

GasCheck G V1.6. Tato publikace není určena k tvorbě podkladů ke
smlouvě a specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění.
EMC tested EN50081-1 & EN50082-1 July 98.

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

“Zakoupili jsme několik přístrojů GasCheck G3 od společnosti Ion
Science a jsme opravdu spokojeni s jejich spolehlivostí a jednoduchostí
obsluhy, stejně jako s celkovou úrovní služeb společnosti Ion Science.”

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

Lee Chamberlain, VP Operations, LACO Technologies
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