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Urządzenie pomiarowe wielogazowe z sensorami 
podczerwieni i rozszerzonym zakresem pomiaro-
wym do siarkowodoru

Multitec 545 umożliwia jednoczesny pomiar do 
pięciu gazów. Występujące np. w przypadku oczysz-
czalni ścieków czy fabryk oleju palmowego wysokie 
stężenia H2S stawiają urządzeniu specjalne wymaga-
nia. Dzięki solidnej konstrukcji oraz dużemu zakre-
sowi pomiarowemu H2S Multitec 545 optymalnie 
nadaje się do tego zastosowania. 

Zastosowanie techniki pomiarowej opartej na pod-
czerwieni do pomiaru metanu i dwutlenku węgla 
eliminuje możliwość zafałszowania wyników wskutek 
wpływów poprzecznych innych gazów. Na dużym wy-
świetlaczu wszystkie wartości są wyświetlane jedno-
cześnie i dzięki temu można je szybko odczytywać.

Dane pomiarowe są zapisywane w protokołach i 
można je łatwo przesyłać przez port USB do kompu-
tera.

Cechy charakterystyczne
 • innowacyjna koncepcja obsługi za pomocą pokrętła, funkcji menu i przycisków funkcyjnych

 • duży, podświetlany wyświetlacz matrycowy

 • selektywne sensory podczerwieni do wykrywania węglowodorów oraz dwutlenku węgla

 • sensor EC do siarkowodoru z dużym zakresem pomiarowym (5000 ppm) 

 • szybkie ładowanie w ciągu 3 godzin

 • zasilanie z czterech wymiennych akumulatorów Mignon albo z baterii

 • zabezpieczenie przeciwwybuchowe: TÜV 07 ATEX 553353 X  
 II2G Ex d e ib IIB T4 Gb,  
 II2G Ex d e ib IIC T4 Gb z zastosowaniem futerału TG8 

 • komunikacja z komputerem przez port USB

 • uchwyt do noszenia i podparcia
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Dalsze szczegóły techniczne oraz elementy wyposażenia dodatkowego są dostępne w szczegółowej ofercie.
107432 – 12/2015 – Zastrzega się prawo do dokonywania zmian technicznych.

Zakresy pomiarowe / sensory
Rodzaj gazu Zakres pomiarowy Zasada działania
Metan 0,0–100% obj. Sensor podczerwieni
Dwutlenek węgla 0–100% obj. Sensor podczerwieni
Siarkowodór 0–5000 ppm Sensor elektrochemiczny
Tlen 0,0–25% obj. Sensor elektrochemiczny
Tlenek węgla 0–500 ppm Sensor elektrochemiczny

Dane techniczne
Wymiary (szer. × głęb. × wys.): ok. 148 × 57 × 205 mm

ok. 148 × 57 × 253 mm z uchwytem

Masa: ok. 1000 g, zależnie od wyposażenia

Stopień ochrony: IP54

Zasilanie: 4 ogniwa, do wyboru akumulatory (NiMH) lub baterie (alkaliczne)

Czas pracy: min. 6 h

zas ładowania akumulatorów: ok. 3 h (do pełnego naładowania), zależnie od pojemności

Napięcie ładowania: 12 V DC (maks. 1 A)

Temperatura robocza: -20 ºC – +40 ºC

Temperatura przechowywania: -25 ºC – +60 ºC

Ciśnienie: 800 – 1100 hPa

Dopuszczalna wilgotność 
względna powietrza: 5 – 90% wilg. względnej, bez kondensacji

Port do komunikacji z 
komputerem: USB

Pamięć danych: 8 MB

Wyświetlacz: monochromatyczny wyświetlacz graficzny, 320 x 240 pikseli

Wydajność pompy: – Podciśnienie:  > 250 mbar
– Natężenie przepływu: typowe 50 l/h ±20 l/h


