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Senko SP12C7

Voor O₂ CO, H₂S, brandbare stoffen (CH4)
De Portable 4 gas detector is een multi-gas detector
ontworpen om een betrouwbare persoonlijke veiligheid te
bieden. De SP12C7 is verkrijgbaar met maximaal vier
onafhankelijke gas sensoren. Het beschikt over een extra
grote liquid crystal display (LCD) en een optionele
bemonsteringspomp dat is ingebouwd in het instrument.
Toch blijft de SP12C7 klein en compact genoeg om in uw
hand te houden of om aan uw riem te bevestigen.
• Controleert 4 soorten gassen tegelijk (ontvlambaarheid,
zuurstof, koolmonoxide, waterstofsulfide)
• Oplaadbare batterij of alkalische batterij
• Visueel, vibrerend en hoorbaar (95dB) alarm
• Alarminstellingen: Hoog, Laag, STEL, TWA en
alarmfunctie
• Automatische controle voor sensor problemen
• Rubberen hoes voor de veiligheid
• Wordt geleverd met roestvrijstalen clip en testadapter
• Externe pomp en probe installatie functie
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- De onafhankelijke VISIE op levering en onderhoud van uw gasdetectie -

Senko SP12C7

Specificaties
Afmetingen

H x B x D: 135 x 54 x 36,5 mm

Gewicht

280 gram

Hoes

TPE bedekt Poly Carbonate

Batterij

3,6V Lithium batterij (vervangbaar)

Elektrische
Gegevens

2 x oplaadbare 1,2V NiMH batterij
2 x Alkaline 1,5V batterij

Temperatuur

-20°C tot 50°C

Vochtigheid

10% tot 90% relatieve vochtigheid
Niet condenserende

Sensor

Elektrochemische

Display

Gemakkelijke pictogrammen
Gesegmenteerde display voor directe gasmetingen
Backlight in lichte omgevingen
Piek indicatie

Alarms

Instelbare hoge en lage alarmen
Ultra heldere LEDs
Buzzer (meer dan 90 dB)
Vibrerend alarm

Dataloggen

tot 100x gasalarmen

Garantie

2 jaar (inclusief sensor)

Certificaten

ATEX

Gassen
Zuurstof (O₂)
Koolmonoxide (CO)
Waterstofsulfide (H₂S)
Brandbaar gas (CH4)

II 1 G Ex iaD IIC T4 IP:67
Meetbereik
0 – 30% vol
0 – 500 ppm
0 – 100 ppm
0 – 100 % LEL

Externe monster pomp
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