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Ru'ní m:;icí p;ístroje

ostatní p"íslušenství na stran$ 64 - 66
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jekompaktní m:;icí p;ístroj CO

• 3 volitelné jednotky zobrazení (ppm, mg/m³ a % CO Hb)

•  varování p;i p;ekro'ení max. koncentrace CO na pracovišti (PEL)

• automatické nastavení nulového bodu, pam:U max. hodnot, funkce Hold

• komunika'ní rozhraní pro konvertor RS232 nebo USB

• nízký odb:r proudu (>1000 provozních hodin se standardní baterií 9V)

• provoz na baterii nebo síUový zdroj, funkce Auto-Off

• možnost p;ipojení ext. spínacího modulu 230V/10A (= GAM3000)

• integrovaný senzor CO - 3 roky záruka na senzor

• kalibra'ní protokol sou'ástí dodávky

GCO 100
m$"icí p"ístroj CO

Všeobecn::

Oxid uhelnatý (CO) vzniká p"i spalování uhlíku a uhlík obsahujících slou+enin. 
Množství vzniklého plynu CO je závislé na ú+innosti spalování (zásobení 
kyslíkem) a teplot$ spalování.
CO je ho"lavý a jedovatý. Nelze ho snadno zachytit lidskými smysly a je leh+í 
než vzduch.
Je nebezpe'ný pro 'lov:ka již p;i nízkých koncentracích!
Z toho d2vodu jsou stanoveny zákonem p"ípustné expozi+ní limity CO:
N$mecko: MAK: 30ppm; Francie: VME: 50ppm; 9R: PEL: 24ppmm

Použití:

• zjiš?ování kvality ovzduší (nap". na pracovišti)
• kontrola topných za"ízení, plynových kotl2
• dozor p"i provád$ní údržby (tunely, kotelny, ...)
• detekce CO v dechu ku"ák2 (% CO Hb)
• ochrana p"ed otravou CO nap". p"i požárech (hasi+i apod.)

Technické údaje:
M:;icí princip: elektrochemický senzor CO

M:;icí rozsah: 0 ... 1000 ppm koncentrace CO

Zobrazovací rozsahy: 0 ... 1000 ppm koncentrace CO
0 ... 1250 mg/m³ koncentrace CO
0 ... 60.0 % CO Hb  (kontrola dechu)

Rozlišení: 1 ppm, 1 mg/m³ pop". 0.1 % CO Hb

Senzor CO: integrován v p"ístroji, na +elní stran$ senzorový
otvor s vnit"ním závitem pro p"ipojení p"íslušenství

   životnost: >5 p"i vhodném používání na vzduchu 
doporu+ená kontrola p"esnosti: každých 6 m$síc2
(závislá na požadavcích na p"esnost)

P;esnost: (v rozsahu 0 ... 500 ppm)

   linearita: < ±5 % z m$"ené hodnoty ±1 +íslice

   reprodukovatelnost:  < ±5 % z m$"ené hodnoty ±1 +íslice

P;í'né citlivosti: (výb:r)

oxid si;i'itý 
oxid dusi'itý

oxid dusíku
vodík

oxid uhli'itý

koncentrace (ppm) +as expozice (min.) zobrazení (ppm)
 50 600 <1
 50 900 -1
 50 5 8
 100 5 20
 5000 5 0

Displej: ~ 11 mm vysoký, 4½-místný LCD 

Ovládací prvky: 3 fóliová tla+ítka

Jmenovitá teplota: 25 °C

Provozní podmínky: -10 ... +50 °C, 15 ... 90 % r.v. (nekondenzující)

Skladovací teplota: -10 ... +50 °C

Napájení: baterie 9V, typ IEC 6F22 (sou+ást dodávky) nebo externí 
napájecí stejnosm$rné nap$tí 10.5 - 12V
(vhodný sí?ový zdroj: GNG 10/3000)

Odb:r proudu: <0,25 mA (>1000 provozních hodin)

Pouzdro: nárazuvzdorné ABS, +elní panel s fóliovou klávesnicí,
+elní krytí IP65, integrovaná op$rka / záv$s

   rozm:ry: 142 x 71 x 26 mm (d x š x v)

   hmotnost: ~ 155 g

Funkce:

Hold: zastavení akt. hodnoty na displeji stisknutím tla+ítka

Pam:U max. hodnot: max. nam$"ená hodnota je ukládána do pam$ti

Poplach: voln$ nastavitelné meze poplachu, pulzující poplachový tón 
(v závislosti na m$"ené hodnot$)

Auto-Off: p"ístroj se automaticky vypne, není-li používán, v nastaveném +ase 
(1-120 min nebo deaktivace)

P;íslušenství / náhradní díly:

ESA 100 
hadicový adaptér k našroubování na senzorový otvor

ZOT 369
T-kus

GRV 100 
zp$tný ventil

MSK 100 
ústní nátrubek z um$lé hmoty

GAS 100
set pro kontrolu dechu
(složený z ESA100, ZOT369, GRV 100 a 5x MSK100)

GZ-10 
hlavice pro p"ipojení zkušebního plynu pro GCO

GZ-02  
láhev 12l se zkušebním plynem: 30 ppm CO

GZ-03
láhev 12l se zkušebním plynem: 300 ppm CO

GZ-04 
ventil MiniFlo pro láhve

GLI 9 V
lithiová baterie 9V / ~ 1200mA/h

GKK 3000
transportní kufr (275 x 229 x 83 mm) s vylisovanou vložkou

USB 3100 N  
komunika+ní konvertor USB, galvanicky odd$lený

GAM 3000
spínací modul 230VAC/10A

VOLNp NASTAVITELNÉ MEZE POPLACHU

INTEGROVANÝ AKUSTICKÝ ZDROJ

ESA 100

ZOT 369GRV 100MSK 100


