
Kommersiellt, Industri
CO2 Detektorer

     Jan.08 Jan.08

Automatikprodukter

Utmärkande Egenskaper

_ Typisk noggrannhet ±40 ppm och 3% av avläst värde
_ Mätområde 0-2000 ppm.

Justerbart upp till 10.000ppm

_ Intern automatisk självkalibrering

_ Inbyggt relä NO/NC för gränsvärdesövervakning som
standard med justerbart börvärde och dödzon

_ Nio förprogrammerade standardinställningar
_ Konfigurering via interface RS 232 plug-in för PC

användarprogram

- Livstids kalibreringsgaranti
- Tryckknappskontrollerad justering
- Fungerar bäst vid 4 timmars frånvaro per 24 timmars period

- Temperaturområde +15…+32°C
- Matningsspänning 24Vac/dc

CDR 142D

Typ   Kort Data      Färg          Utgång             Display Montage SEK

CDR 142 CO2 transmitter     vit            0-10Vdc/4-20mA/relä            nej                         rum/vägg 7000
CDR 142D CO2 transmitter     vit            0-10Vdc/4-20mA/relä            ja                            rum/vägg 7500
CDD 142 CO2 transmitter     svart            0-10Vdc/4-20mA/relä            nej                         kanal 8000
CDD 142D CO2 transmitter     svart            0-10Vdc/4-20mA/relä             ja                          kanal 8500
UIP 8000 Mjukvara för kalibrering och programmering ............................................... 1700

Typiska applikationer:

• kontorsbyggnader • restauraranter
• konferansrum • gymnasium
• skolor • teatrar
• dagligvarubutiker • biografer

Kanal

Vägg

CDD 142

Industriella Applikationer 24 timmars drift
Utmärkande Egenskaper

- Typisk noggrannhet CDI ±40 ppm och 3% av avläst värde
Mätområde 0-2000 ppm.
Justerbart upp till 10.000 ppm

- Intern automatisk självkalibrering
_ Dubbla mäthammare med den ena som referens

- Inbyggt relä NO/NC för gränsvärdesövervakning som
standard med justerbart börvärdeoch dödzon

_ Nio förprogrammerade standardinställningar
- Konfigurering via interface RS 232 plug-in för PC       CDI 142D

användarprogram

_ Ingen manuell kalibrering
_ Livstids kalibreringsgaranti
- Tryckknappskontrollerad justering

- Temperaturområde +15…+32°C
- Matningsspänning  24Vac/dc

CDI    142D CO2 transmitter vit      0-10 Vdc/4-20 mA/relä     ja                                        rum/vägg        10000

Typiska applikationer:

• bryggerier • kontorsbyggnader med
24  timmars närvaro

• svåra miljöer • frukt lager
• köldmedieläckage • säkerhetslarm
• vinproduktion • svampodling
• livsmedelstillverkning • sjukhus
• växthus • industriapplikationer

__________________________________________________________



Kyl- & Frysrum
 Jan.08Garage, Parkeringshus

    Automatikprodukter

CO2 Detektor för kyl- och frysrum ner till -29°C

- Larminställning  larmrelä, sluter vid 2000ppm/ öppnar vid 1800ppm

- Väderbeständig kapsling

- Intern temperaturkontrollerad uppvärmningsfunktion

- Svarstid  30 minuter

- Fyra membaromslutna kammare för selektiv CO2-mätning

- Knockouts för täta förskruvningar

- 24Vac matning (dc-matning på begäran)

- Standard mätområde 0-5000ppm 0-10Vdc eller 4-20mA

- Livstids kalibreringsgaranti

CDK Koldioxiddetektor  för kyl-/ frysrum 0-10 Vdc/4-20 mA/relä .......................              12000

___________________________________________________________________________________________________

CO2 Detektor för bensin- dieselbilar i parkeringshus o garage

- Mäter bensin- o dieselavgasnivå  från bilar med  katalysator

- Transparant lock för bra indikering av display

- Skyddar mot droppande och sprayande vatten

- Svarstid  30 minuter

- Fyra membaromslutna kammare för selektiv CO2-mätning

- Idealisk för våta och fuktiga miljöer

- Standard mätområde 0-2000ppm  0-10V/ 4-20mA

- Förprogrammerad för lastutrymme, garage etc.

- Livstids kalibreringsgaranti

CDG    142 Koldioxiddetektor för garage  0-10 Vdc/4-20 mA/relä ...................... 9000

CDG    142D Koldioxiddetektor med display för garage  0-10 Vdc/4-20 mA/relä ...................... 9500


