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GOLIATH oferuje szeroki wachlarz opcji i jest wyjątkowo łatwy w obsłudze.
System sensorów GOLIATH zapewnia wyraźne i szybkie rezultaty. Porównanie z czasem reakcji realizowane jest przy użyciu tak zwanej
wartości T90. Wskazuje ona ile sekund potrzebnych jest do osiągnięcia 90% wartości pomiaru. Przy pomocy GOLIATH, wartość T90
dla metanu i dwutlenku węgla jest mniejsza niż 5 sekund w zakresie pomiarów pomiędzy 0.1 i 100% vol. dla metanu, a 0.1 i 30 % vol.
dla CO2.Równoległe wyświetlanie wartości pomiarowych dla metanu, dwutlenku węgla i tlenu umożliwia optymalną lokalizacje.

Nowa sonda dywanowa TS14
Do budowy tej sondy użyto nowo opracowanego materiału o podwyższonej odporności na ścieranie i większej elastyczności w
szerszym zakresie temperatur. Wprowadzone zmiany pozwoliły podnieść jakość pobierania próbek.

Analiza etanu:
Urządzenie umożliwia szybką analizę etanu, aby rozróżnić naturalne gazy i biogazy w celu
potwierdzenia istnienia punktów uszkodzeń. Wymaga to użycia przyrządu wyposażonego w
chromatograficzną kolumnę separującą, która jest dostępną opcją. Do tego celu dodatkowe
akcesoria nie są wymagane. Kolumna separująca używana jest do rozbicia gazu na cząstki w celu
poddania ich analizie molekularnej. Znaczące proporcje etanu obecne są tylko w gazach naturalnych, podczas gdy biogaz (gaz fermentacyjny) nie zawiera etanu w ogóle. Przyrząd ocenia rezultaty
pomiaru i zachowuje dane do przyszłych zastosowań.

GOLIATH
GOLIATH przewidziany jest do pracy przy diagnozowaniu, wykrywaniu i usuwaniu
usterek. Do typowych aplikacji gdzie wykryto gaz, znaczna część zastosowań
oparta jest na oświadczeniu: „gaz nieobecny”. W takim wypadku monter będzie
musiał określić przyczynę i dokonać pomiaru ciśnienia w instalacji gazowej. Goliath
jest dostosowany do tego typu zadań (opcjonalny sensor ciśnienia od 0 do 2 000
hPa ). Wykonywanie pomiaru koncentracji tlenku węgla w połączeniu z monitorowaniem gazów łatwopalnych jest sprawdzoną w czasie praktyką wykonywaną w
wielu przedsiębiorstwach zajmujących się dostawą gazu. Z tego powodu aplikacja
„Inspekcja budynku” wskazuje koncentrację tlenku węgla i uruchamia alarm, gdy
przewyższa on 10 ppm. Dzięki temu operator jest informowany o potencjalnych
problemach związanych z przesyłem gazów spalinowych.

ZALETY
• Bardzo szybka inicjacja pomiaru po uruchomieniu lub zmianie aplikacji.
• Wyjątkowo szybki czas reakcji podczas pomiaru CH4 i CO2 we wszystkich koncentracjach.
• Opcjonalnie dostępne sensory tlenu oraz trzech innych gazów toksycznych .
• Możliwość rozbudowy o analizator etanu z automatyczną oceną wyników pomiaru.
• Opcjonalny pomiar ciśnienia do 2 000 hPa.

Aplikacja

Zakres pomiarów

Zasada pomiaru

Wstępny pomiar wycieku nad
gruntem

0 ppm do 100vol. % CH4

Półprzewodnik (SC)+
Podczerwony (IR)

Dokładny pomiar w otworach
testowych

0,0 do 100 vol.% CH4
0,0 do 30 vol. %CO2
0 do 25 vol. % O2

Podczerwony (IR)
Podczerwony (IR)
Elektrochemiczny (EC)

0 ppm do 100vol. % CH4

Półprzewodnik (SC)+
Podczerwony (IR)

CH, CH4, C2 H 6

Kolumna chromatograficzna + Półprzewodnik (SC)

opcja
Inspekcja - auto skalowanie
Analiza etanu
Lokalizacja wycieku w sieciach
domowych
Inspekcja budynku

opcja

0 ppm do 100vol. % CH4
opcja

0 do 500 ppm CO

Półprzewodnik (SC)+
Podczerwony (IR)
Elektrochemiczny (EC)

opcja
opcja
opcja

0 do 100 % LEL CH4
0 do 5 vol. % CO2
0 do 25 vol. % O2
0 do 100 ppm H2S
0 do 500 ppm CO

Podczerwony (IR)
Podczerwony (IR)
Elektrochemiczny (EC)
Elektrochemiczny (EC)
Elektrochemiczny (EC)

Wypełnienie rury, czystości
gazu (inertyzacja)

opcja

0,0 do 100vol. % CH4
0 do 25 vol. % O2

Podczerwony (IR)
Elektrochemiczny (EC)

Pomiary ciśnienia

opcja

0,0 do 2,000 hPa

Piezorezystancyjny (PR)

Kontrola przestrzeni
zamkniętych

Dokumentacja pomiarów:
• Wydruk protokołu na drukarce termicznej poprzez interfejs podczerwony IR.
• Odczytanie danych bezpośrednio do PC za pomocą stacji ładowania.
• Oprogramowanie sieciowe do PC z kompleksowymi funkcjami; opisu zaawansowanych
pomiarów i przechowywania w bazie danych.
• Raportowanie w formatach PDF i HTML.
Eksport danych pomiarowych w różnych formatach:
Adobe PDF
MS WORD
MS EXCEL
MS ACCESS

HTML

PAINT

DANE TECHNICZNE
Wyświetlacz
Zasilanie
Temperatura pracy
Czas działania
(bez podświetlania )
Ładowanie
Przechowywanie danych
Stopień ochrony
Wymiary (w mm)
Waga
Ochrona przed eksplozją

Wyświetlacz LCD 128 x 64 pikseli
Zestaw akumulatorków NiMH
Od -10ºC do + 40ºC
> 8 do > 12 godzin, w zależności od zastosowania
Stacja ładowania zasilana napięciem 12 V DC lub 230 V AC,
czas ładowania około 5 godzin
Pamięć 4 Mb pozwala na zapisanie ponad 1 milion wartości pomiarowych
IP 54
200 x 100 x 87 mm bez złącza
Około 1,100 g w zależności od konfiguracji czujników
Ochrona przed
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