
Koldioxid finns i låg koncentration som ett naturligt
 inslag i vår atmosfär men utgör alltid en mycket

potentiell risk i inneslutna, industriella och tertiära
miljöer.

Människor är speciellt utsatta för det i kloaker, tunnlar,
slakthus, industrier med livsmedelsprocesser, växthus,
källare för vintillverkning eller mognad etc….

• Mätning sker med infraröd cell.

• Ergonomisk med minimerad vikt.

• Långt mellan service-intervallerna.

• Enkel att använda.

MÄTOMRÅDE: 0 – 3 % vol., - 3 – 10 % vol.

TYP AV CELL: Infraröd.

RESPONSTID: 15 sek. (vid 0,2 l/min)

NOGGRANNHET: ± 3 av läst värde eller ± 0,02 % av volym

DISPLAY: - Numerisk LCD
- Samtidig visning av mätt CO2-värde:
- Aktuell koncentration i % vol.
- 8 timmars TWA-värde i % vol.

LARM: - Ljudlarm: 80 dB.
- Visuellt: 5-stegs LED grafisk skala (grön, gul och röd)
  visande risknivån.

SJÄLVDIAGNOS: - Sensor.
- Självstyrande.
- Elektroniken.

BATTERI: Li-ion-batteri (3,6 VDC/1350 mAh).

LIVSLÄNGD: 12 timmar.

LADDARE: 6 VDC/700 mAh.

TEMP.OMRÅDE: 0º till +50º C. (Lagring: -20º till +70º C.)

LIVSLÄNGD: 15 år.

DIMENSIONER: 125 x 52 x 32 mm

VIKT: 135 g.

DIG. PORTAR: USB-kabel, UART-RS232.

VIP-P MJUKVARA: - Överföring och lagring av data.
- Konfigurering av larm och LED.
- Användarpreferenser.
- Kalibrering av sensorn.
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Hög teknologi
C1100 är utrustad med en infraröd cell som ger säkra,
noggranna och stabila CO2-värden.

Minimerad vikt och storlek.
• Liten & kompakt
• Lätt

Användarvänlig display
• Stor LCD-display
• Samtidig och kontinuerlig visning av två CO2-mätningar:

- nuvarande koncentration
- 8 timmars TWA snittvärde

• Status av batteri och sensor

Anpassade finesser
- en tryckknapp för att aktivera och öppna huvudmenyn.
- 12 timmars batteritid.
- Automatisk självdiagnostik.

Kontrollerad miljö
- Visar samtidigt nuvarande koncentration och TWA-värdet.
- Insamling av data.
- Dataöverföring till en PC för att arbeta med värdena samt

för kalibrering av detektorn.

Säkerhetslarm
- 80 dB ljudlarm
- Larm i en 5-stegs LED grafisk skala (grön, gul och röd)

visande risknivån.

Tillbehör
- Kommunikationskabel.
- Batteriladdare: bil (12V) och alternativ (in 230VAC – ut
   12VDC).
- Reservdelsbatteri.
- Extra skyddskåpa.

TEKNISKA DATA

TEKNISKA FINESSER FÖR ALLA APPLIKATIONER


