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Pressão

Detecção de falhas em cabos

OLLI
Detector de gás à prova de explosão utilizado para medir gases combustíveis,
gases tóxicos e oxygênio com bomba interna opcional e medição de pressão.

Versão com
Bomba Integrada

Versão com
Bomba integrada e
Medição de pressão

Modelo Difusão



Ergonômico e Invólucro Extremamente Resistente



Possibilidade de multiplas conﬁgurações com diferentes sensores e aplicações.



Grande Período de Funcionamento (dependendo da conﬁguração até 50h)



Display ilumindado com grande contraste para uma melhor visualização.



Filtro de Tecnologia de ponta e único.



Bluetooth Opcional para facil transferência de dados



Estação de Bump Test para testes funcionais rápidos on-site.



Fácil Operação e Simples, com menus intuitivo.



Acessórios Práticos para todas as aplicações.



Grau de Proteção IP67

FOTOS DAS APLICAÇÕES
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OLLI
O OLLI é um equipamento, multi range, à prova de explosão para medição de gases inﬂamáveis & Tóxicos e Oxygênio.
Ele pode vir nas versão difusão e também pode ser equipado com bomba interna e medidor de pressão. O já bem conhecido
conceito de fácil operação com um menu de navegação guiados por dois botoes de funções uma tecla ENTER, foi aumentado
com uma tecla de ESC/Retorno.
Os seguintes modos de operação são usados quando se está no menu:**
• Monitoramento Espaço de Trabalho
(medições de 0-100% LEL)
• Vazamentos em Casas
medições em concentrações que
vão do ppm ao 100%Vol.)
•

Vazamentos sobre chão (medições de
concentrações nas tubuluações de gás
de ppm a 100%Vol.

• Medições de concentração em BarHole “Buracos”, (medições
de 0-100%Vol. com função de Logging)
• Tubulação Cheia, Pureza de gás
(me dições de 0-100%Vol.)
• Medição de Pressão
Tempo de estabilização, tempo de medição e
pressão de queda permitida podem ser ajustados

Foto de nossa maleta
com os acessórios opcionais

DADOS TÉCNICOS
Display
Bateria
Tempo de Operação
Range de Medição**

Alarmes
Temperatura de Operação
Grau de Proteção
ATEX
Dimensões
Peso
Fluxo da Bomba
Conectividade
Armazenamento

LCD gráﬁco iluminado com 128 x 64 pixels + ícones especiais
Rec arregável Li-Ion
Até 50h ( Versão Difusão, sem estar iluminado)
Até 35h ( Versão com Bomba, sem estar iluminado)
0-10,000ppm metano/propano, resolução de 1,5,10,50ppm (ajustável)
0-100% LEL metano/propano, resolução 0.01% ou 0.1% (ajustável)
0-100% Vol. metano/propano, resolução 0.01% Vol., 0.1% Vol. ou 0.5% Vol (aj)
opcional:0-5% Vol. CO2, Resolução 0.01 % Vol.
opcional:0-25% Vol. O2, Resolução 0.1% Vol.
opcional:0-1,000 ppm CO,resolução 1ppm
opcional:0-200 ppm H2S, resolução 0.1 ppm
opcional:0-1bar, resolução 0,1mbar
Acústico, Óptico e Vibratório
-20°C to+50°C
IP67
BVS17ATEXE043X-ExII2GExibdIIBT4Gb
aproximado 80/170/43mm (Versão com Bomba)
aproximado.350g com bateria (Versão Difusão)
aproximado 380g com bateria ( Versão com Bomba)
aproximado 20l/h
IR,Bluetooth(opcional)
aproximado.200MB

*Não disponível ainda, lançamento ao mercado em preparação
** Disponibilidade dos modos de operação, ranges de medição são sujeitos a conﬁguração do equipamento.
Nem todos as conﬁgurações e modos de operação estão disponíveis em todos os países.
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