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Detektor gazu HUNTER i sonda dywanowa TS14
Dwaj wybitni profesjonaliści do systematycznej kontroli instalacji gazowych.

W poszukiwaniu nieszczelności
Jeśli przedmiotem działalności firmy jest systematyczna kontrola szczelności instalacji rurowych, Esders oferuje obecnie dwa nowe,
profesjonalne narzędzia, umożliwiające lepszą wydajność i wyniki pracy.
Podczas gdy konstruktor w przypadku urządzeń wielofunkcyjnych zawsze musi pójść na kompromis,
nowy detektor gazu HUNTER został stworzony wyłącznie do wykrywania gazu. W praktyce widać to
wyraźnie.
Przy konstrukcji mechanizmu przepływu sprawdzanego gazu oraz przy konstrukcji komory czujnika zebrane zostały wszystkie nasze
dotychczasowe doświadczenia. Dzięki współgraniu wyselekcjonowanych i kompensujących wilgoć czujników uzyskaliśmy dotychczas
nieosiągalny czas reakcji i stabilność wartości pomiaru. Najmniejsze wycieki gazu zostaną z pewnością wykryte a osoba przeprowadzająca
kontrolę uzyska rzetelne i łatwe do oceny wartości pomiaru.
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HUNTER
Szybszy czas reakcji nie oznacza przy tym wyłącznie, że alarm jest wywoływany szybciej, lecz to, że przy mniejszych stężeniach czy wyciekach gazu w innych przypadkach próg alarmowy byłby w ogóle nie osiągany. „Omijanie” nieszczelności jest wtedy niewykluczone.
Poniższy wykres pokazuje wyraźnie, że szybki czas reakcji (zielona krzywa dla T90*=4s) prowadzi do wartości maksymalnej > 9ppm, podczas gdy przy czerwonej krzywej (T90*=9s) nie uzyskuje wartości 5ppm. Obliczenia te obowiązują dla stężenia gazu w paśmie o szerokości
1m przepływającego z prędkością 4 km/h.

* Porównanie czasu reakcji z tzw. wartością
T90. Podaje ona informację, po ilu sekundach 		
osiągnięte zostaje 90 % wartości pomiaru.

Urządzenie o wadze tylko 1,1 kg i z zalecanym pasem miednicowym do noszenia przyrządu może być używane przez osobę
przeprowadzającą kontrolę przez ponad osiem godzin bez żadnych dolegliwości.

Codzienne testy
czujności w urządzeniu
HUNTER są zapisywane

Wszystkie istotne
wyniki mogą być
odczytywane i
zapisywane

Dokumentacja i opcjonalny przekaz danych za pomocą Bluetooth
Z uwagi na fakt, że coraz częściej kontrole są dokumentowane i przeprowadzane w sposób cyfrowy, detektor gazu HUNTER może być
dostarczony z modułem Bluetooth, jako opcja. Nawet przy przekazywaniu danych za pomocą Bluetooth urządzenie wytrzymuje dłużej niż
10 godzin. Stosowanie Bluetooth jest możliwe również w trudnych warunkach w odległości powyżej 2 m.
Oprogramowanie PC dostarczane razem z urządzeniem odczytuje wartość pomiaru, moc pompy i
stan akumulatora i pokazuje te dane w małym oknie na komputerze. Można również zaprogramować
i zmieniać progi alarmowe dla danego „alarmu PC”.
Niezależnie od równoległego przekazywania danych pomiaru urządzenie HUNTER może
dokumentować wartości pomiaru. W zaprogramowanym okresie zapisywane jest maksymalne
stężenie i może być ono analizowane za pomocą oprogramowania PC1. Rozmiar bufora danych gwarantuje pojemność dla zapisu 250 godzi pracy przy zapisie w odstępach sekundowych.

Sonda dywanowa TS14

6
Obok detektora gazu znaczną rolę odgrywają również
sondy. Ich konstrukcja przyczynia się istotnie do jakości
przeprowadzanych prób. Również tutaj Esders wyznacza w pełni nowe ścieżki. Dla maty dywanowej zastosowano całkowicie nowy materiał, który łączy w sobie
najwyższą wytrzymałość na ścieranie, elastyczność
i możliwość stosowania w dużym zakresie temperatur.
Dzięki temu uzyskuje się co najmniej podwójnie dłuższą
żywotność maty dywanowej.
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1. Odlewana mata dywanowa bez osłabienia
materiału, które występuje przy matach
formowanych
2. Odpowiednio uformowane elementy
gwarantujące stabilizację umożliwiają
optymalne dopasowanie do podłoża i
pozwalają na ciągnięcie dywanu do tyłu
3. Przykrywające powierzchnię kanały
przepływowe dla poboru prób
4. Wysoka kopuła zasysająca dla mniejszego
pochłaniania kurzu i wilgoci
5. Obudowa filtra z aluminium i POM
[polioxymetylen] w celu separacji piasku i
drobnego kurzu za pomocą najwyższej jakości
tabletek filtracyjnych

6. Osłona przed zaginaniem się węża
7. Filtr hydrofobowy, skutecznie zatrzymujący wodę i zabezpieczający przed uszkodzeniami
spowodowanymi przez piasek i drobny kurz
8. Koła na łożyskach tocznych, których rozmiar umożliwia stosowanie sondy pod większością samochodów
9. ednostka przegubowa dla łatwego prowadzenia sondy również w wąskich promieniach lub w pozycji
przesuniętej bocznej (jako opcja)
10. Teleskopowy drążek uchwytu do optymalnego ustawiania długości roboczej i do transportu z ‚
ekonomicznym wykorzystaniem miejsca

Osprzęt

Artykuł nr 202019
Ładowarka

Artykuł nr 202002
Zasilacz sieciowy 230V

Artykuł nr 232086
Sonda dzwonowa

Artykuł nr 202027
Walizka aluminiowa

Artykuł nr 202020
Stacja ładowania i komunikacji

Artykuł nr 232131
Sonda dywanowa TS14

Artykuł nr 331022
PED Hunter 10 ppm

Artykuł nr 372007
Gaz testowy: 10 ppm CH4

Dane techniczne
Wyświetlacz
Zasilanie elektryczne
Temperatura pracy
Czas pracy (bez oświetlenia)
Ładowanie
Pomięć do zapisu danych
Stopień ochrony
Wymiary
Waga
Zasada działania
Zakres pomiarowy
Czas reakcji
Wydajność pompy

Wyświetlacz graficzny LCD 128 x 64 Pixeli, podświetlany
Wyświetlanie wartości pomiaru, wartości maksymalnych i wykresów słupkowych
Pakiet akumulatorów NiMH, 4,8 Volt, 3,8 Ah
-10°C do +50°C
> 10 godzin łącznie z przekazem Bluetooth
> 11 godzin bez przekazu Bluetooth
Ładowarka z zasilaniem powyżej 12 Volt lub 230 Volt,
Czas ładowania ok. 5 godzin
Pamięć błyskowa 4 MB dla ponad 1 mln wartości pomiarów,
Dokumentacja prób czuło
IP 54
168 x 90 x 80 mm bez złączek przyłączeniowych
ok. 1.100 g, razem z akumulatorem
Czujnik półprzewodnikowy
0 do 1.000 ppm CH4, Rozdzielczość: 1 ppm, 5 ppm
0,1 do 2,2 Vol.% CH4, Rozdzielczość: 0,1 Vol.%
T90 ≤ 4 sekund dla CH4 (Metan)
> 40 l/h, >300 mbar
Inne urządzenia na zapytanie! Status 2019/03
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