EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ A
MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČR
PODPORUJÍ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

Kalibrační sada pro snímač plynů SC-SET-CH4
Antistatický plastový kufr s antistatickou výplní
Láhev Linde Ecocyl,
náplň syntetický vzduch, 150bar
Láhev Linde Ecocyl,
náplň 2,2% CH4 v syntetickém vzduchu, 150bar

2x antistatické pouzdro láhve

Hadička TYGON měkká f8/10mm, délka 3m
Kalibrační nástavec SC-KAL

Výstupní přípojka
Regulátor průtoku
Uzavírací ventil
Vstupní manometr
Plnící přípojka

Užití:
Kalibrační sada SC-SET-CH4 slouží ke kalibrování a
ověření snímačů metanu SC-CH4, SC-CH4-TM a
dalších. Sada se skládá ze dvou lahví s plynem,
kalibračního nástavce a hadičky. První láhev
obsahuje syntetický vzduch a slouží pro nastavení
"nuly" snímače plynu. Druhá láhev obsahuje metan s
objemovou koncentrací 2,2% v syntetickém vzduchu
a slouží pro nastavení "zesílení" snímače plynu.
Po otevření uzavíracího ventilu a nastavení průtoku
se plyn přivede přes hadičku a kalibrační nástavec na
měřící hlavici snímače. Proces kalibrace se provádí
dle uživatelské příručky snímače plynu.
Verze KOŽENÁ BRAŠNA:
2x láhev Linde Ecocyl, hadička TYGON a kalibrační
nástavec SC-KAL v přenosné kožené brašně
Verze PLASTOVÝ KUFR:
2x láhev Linde Ecocyl v koženém pouzdře, hadička
TYGON a kalibrační nástavec SC-KAL v
antistatickém kufru s antistatickou výplní

Technické parametry:
Láhev s plynem
Láhev se vzduchem
Objem lahve
Plnící tlak
Množství plynu
Vlastní hmotnost
Výstupní tlak
Indikační rozsah manometru
Redukční ventil
Bezpečnostní ventil
Bezpečnostní destička
Ochranný kryt
Nastavitelný průtok
Teplota okolí
Relativní vlhkost
Rozměry kufru
Hmotnost sady

2,2% metan ve vzd.
syntetický vzduch
1l
150 bar
150 l
2,4 kg
3,8 bar
0 až 200 bar
Vestavěný
Vestavěný
Vestavěná
Vestavěný
0; 0,25; 0,3; 0,5;
1; 1,5; 2,5; 8 l/min
0 až 40°C
0 až 95% bez kondenz.
600x400x132mm
<10 kg

V katalogovém listu jsou pouze vybrané důležité parametry pro vaše rozhodování. Pro projektování si vždy
vyžádejte uživatelskou příručku k tomuto výrobku a případnou technickou konzultaci o možnostech použití.
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