
New: ODOR handy plus

С този ръчен измервателен апарат за бързо и лесно измерване на THT или
меркаптани Axel Semrau® представя приемственост и иновация в одорант анализите.

ODOR handy plus основан на 30 годишен опит с ръчни измервателни уреди за контрол
на одорант в природения газ. Той е снабден с електро-химичен сензор алтернативно
за измерването на концентрацията на THT или меркаптан в природен газ и комбинира
доказана сензорна технология с условията на съвременния контрол.

Безопасно, бързо и лесно измерване на THT или меркаптани!

Здрав, метален корпус, селективни избор, ясно управление през менюто с
функционални бутони, памет данни, станция за зареждане на батерии, ATEX
одобрение – новият ODOR handy plus пленява със съвременна технология и лесна
манипулация.

Измерващият газ се захранва директно чрез гъвкав маркуч към ODOR handy plus. В
зависимост от одоранта, концентрацията на одоранта се показва след само 1 до 2
минути. Резултатът може да се отчете директно в mg/m³. В софтуера могат да се
задават и други единици за измерване. Измерените данни се съхраняват с
подробности за точката на измерване, дата и време и също така бележка за
възприемането на одоранта като могат да се възстановяват по всяко време. Освен
функцията за измерване, ODOR handy plus може да извършва непрекъснат мониторинг
на въздух в затворени помещения, напр. докато работи с одоризиращи системи.
Информация, като капацитет на паметта, сериен номер, дата и час, могат да се
възстановяват чрез софтуера на апарата. Специалното и ясно ръководство на менюто
гарантира, например, че времената за уравновесяване на сензора се спазват.

Ясни функции

Новият ODOR handy plus предлага следните функции:

 Измерващата функция за THT или меркаптани – с различни електро-химични
сензори.

 Опростена функция за калибрация. Калибрациите се съхраняват, а текущите се
излагат преди всяко измерване. Чувствителността на детектора се проверява
при всяка калибрация.



 Функция за непрекъснат вътрешен мониторинг за одорант със свободен вход на
максималната концентрация, като граница за визуална и акустична аларма.

 Визуална и акустична аларма, ако граничните стойности са превишени.

 Aвтоматично придържане към необходимото време за уравновесяване на
сензорите.

 Лесна електронна нулева настройка.

 Ясен четири редов дисплей, софтуер с модерно ръководство на менюто,
функционални бутони и инструкция за работа.

 Памет за данни за 9999 точки на измерване с автоматично съхранение на
измерените стойности, точките на измерване, дата, час и предупреждаваща
миризма yes/no.

 USB интерфейс за станцията за зареждане за бързо, лесно и безопасно
прехвърляне на данните към PC.

 Индикатор за заряда на батерията.

Куфар за ODOR handy plus с аксесоари ODOR handy plus
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