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Najmniejszy i najlżejszy na świecie !!
Przenośny detektor gazu

LEL

CO

O2

H2S

4 gazowy

Model GX-3R

Petrochemia Stocznie Huty żelaza i stali  Składowanie gazu    Konstrukcje

Służby ratownicze           Elektrociepłownie            Lakiernie samochodów    Firmy żywieniowe Laboratoria  

Niewielkie rozmiary i lekkość detektora gazu są bardzo ważne
w ograniczonej przestrzeni.

GX-3R to najmniejszy i najlżejszy detektor wielogazowy na rynku. Waga około 100g nie 
przeszkadza w pracy, nawet jeśli urządzenie jest przymocowane  jest do strefy w okolicach głowy. 

Co więcej, może być używany nieprzerwanie przez około 40 godzin (w trybie oszczędności 
baterii), ma wodoodporną i pyłoszczelną obudowę IP68, dzięki czemu może być używany w 
każdych warunkach. Nowo opracowane sensory mają 3 lata gwarancji. Dodatkowo, dzięki 

codziennej kalibracji z SDM-3R, możliwe jest zminimalizowanie czasu i kosztów konserwacji.

Zastosowanie
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Specyfikacja

Model GX-3R
Wykrywany gaz Gaz wybuchowy 

(CH4 lub HC) Tlen(O2) Tlenek Węgla (CO) Siarkowodór (H2S)
Typ sensora Ceramiczny Elektrochemiczny
Metoda detekcji Diffusion type
Zakres pomiaru 0～100%LEL 0～40.0% 0～2000ppm 0～200.0ppm
Rozdzielczość 1%LEL 0.1% 1ppm 0.1ppm

Progi alarmowe
1st alarm：10%LEL
2nd alarm：25%LEL
3rd alarm：50%LEL
OVER alarm：100%LEL

1st alarm：19.5%
2nd alarm：18.0%
3rd alarm：23.5%
OVER alarm：40.0%

1st alarm：25ppm
2nd alarm：50ppm
3rd alarm：1200ppm
TWA alarm：25ppm
STEL alarm：200ppm
OVER alarm：2000ppm

1st alarm：5.0ppm
2nd alarm：30.0ppm
3rd alarm：100.0ppm
TWA alarm：1.0ppm
STEL alarm：5.0ppm
OVER alarm：200ppm

Metody alarmowania Miga lampka, ciągłe modulowanie brzęczyka, wskaźnik stężenia gazu miga i wibracje
Gas alarm pattern Self-latching
Alarm błędu Nieprawidłowości systemu, nieprawidłowości czujnika, spadek napięcia akumulatora i błąd kalibracji
Metoda alarmu błędu Miga lampka, przerywany dźwięk brzęczyka i wyświetlanie szczegółów
Fault alarm pattern Self-latching
Wskazanie stężenia LCD cyfrowy (7-segmentowy + 14-segmentowy + ikona), podświetlenie
Wyświetlacz Stan pracy, zegar, temperatura, wartość szczytowa, data ważności kalibracji
Alarm dźwiękowy Około 95 dB (z 30 cm)

Dźwięk potwierdzenia Operacyjnie：OFF, LED, BRZĘCZYK, LED＋BRZĘCZYK 
 Interwałowo：od 30 sec. do 99 minutes

Zapis danych 300 godzin （regulacja） 3600 dzienników zdarzeń Można odczytać za pomocą IrDA
Bateria Akumulator litowo-jonowy <3 godziny ładowania
Czas startu 2 minuty

Czas pracy
Około. 40 godzin (przy długim akumulatorze, przy 25 ℃, bez alarmu, bez oświetlenia) 

Ok. 25 godzin (przy 25 ℃, bez alarmu, bez oświetlenia)

Temperatura pracy
-- 40 ～ + 60 ° C w stanie stałym (przerywany)
-- 20 ～ + 50 ° C w stanie stałym (ciągłym) 

Wilgotność otoczenia
0 ～ 95% RH bez kondensacji (przerywany) 

10 ～ 90% RH bez kondensacji (ciągły)
IP IP68
Wymiary/waga Około 58(W)×65(H)×26(D)㎜/ Około 100g

・Folia ochronna na ekran LCD
・Obudowa odporna na ciepło
・Skórzana walizka
・Opaska na ramię lub kostkę
・Ręczna jednostka pompująca
・Pokrowiec
・Ładowarka 
・Adapter Multi-Unit(Jednocześnie 

ładuj pięć urządzeń)
・Adapter do komunikacji IrDA
・Oprogramowanie rejestratora danych 

[SW-GX-3R]
・Pompa automatyczna [RP-3R]
・Stacja dokująca [SDM-3R] 

Może się różnić od ostatecznej specyfikacji, ponieważ jest w trakcie opracowywania.

Opcjonalne akcesoria

RD Tech s.c.
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