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Detektor tulajdonságai

Tömeg/Súly:                                     
Anyag:    
Felbontás:    
Feszültség:    

Max. Leistungsaufnahme:   

160 × 65 × 130 mm / kb. 600 g
ABS műanyag (IP54)
0.1 vol % CO2

100 - 240 VAC (PNE) (Tápegység széles bemeneti feszültséggel) 
50-60 Hz
ca. 5 W

Relais Voralarm / Alarm:           250 VAC (ohmos terhelés), 10 A
Analóg kimenet:

Szenzor tulajdonásgai

Tömeg/Súly:   
Anyag:   
Gázbemenet:    
Mérési elv:     
Mérési terület:     
Pontosság:    
Üzemi hőmérséklet:   

4 - 20 mA, terhelés 200 - 800 

85 × 65 × 90 mm / kb. 500 g
alumínium (IP43)
diffúziós
Nem diszperzív infravörös (NDIR)
0 - 5 Vol. % CO2
0.1 Vol. % CO2
-10 bis +50 °C

CO2 levegő megfigyelés

CO2 Gáz detektorok

CO2 gáz detektorokat a személyzet védelme érdekében használnak bárhol, ahol CO2 gázt vagy száraz jeget 
használnak zárt terekben, pl.: ha szárazjég-szórást vagy szárazjég gyártást alkalmaznak.  Mivel a CO2 nehezebb, 
mint a levegő, így gyakran fordul elő magas CO2-koncentráció, különösen a kisebb szobákban, pincékben, ahol 
nincs friss levegő. 

ASCO CO2 gáz detektorok biztosítják a folyamatos és automatikus CO2 koncentráció mérését a környezeti levegő 
és az infravörös abszorpciós mérés segítségével (NDIR). Ez az alkalmazott technika problémamentes, ellenáll a 
hőmérsékletváltozásnak vagy a hideg levegő áramlatnak. A CO2 gáz detektorokat nagyon egyszerűen lehet 
telepíteni és nem szükséges karbantartás a megbízható mérési technológia elérése érdekében. Ez egy komplett 
elektronikus rendszer tehát nincsenek mechanikus alkatrészei. Az összes alkatrész beépített állapotban található 
egy cseppálló dobozban. Az érzékelő össze van kötve egy 5 m-es standard kábellel, amit rövidíteni vagy akár 
bővíteni is lehet szükség esetén. 

IV SP/MA CO2 Gáz detektor 
Lehetséges jelfogó érintkező a figyelmeztető lámpára vagy 
ventilátorra…
4-20mA output, pl.: a távjelző kimeneti jele

part no. 909060

CO2 Gáz szenzor IV SP/MA típusú detektorhoz
beleértve az 5 m-es érzékelő kábelt, ami az érzékelő és a 
szenzor közötti kapcsolatot biztosítja

part no. 909065




