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Gdziekolwiek wystąpi zagrożenie gazami palnymi lub ich parami, tam można zastosować
detektor CC28 DA. Takie rozwiązanie zapewnia rzetelny monitoring. Wymieniony transmiter z
certyfikatem ATEX pozwala na bezpieczne instalowanie go w strefach niebezpiecznych. Dioda
zielona LED wskazuje tryb normalnej pracy. Usterka sygnalizowana jest żółta diodą LED.

  

      

  

  

Nowoczesna technologia

  

Detektor CC28 DA posiada duży i czytelny 4 miejscowy wyświetlacz graficzny służący
ekspozycji koncentracji gazowej, meldunków eksploatacyjnych i serwisowych. 3 przyciskowa
klawiatura, mieszcząca się pod wyświetlaczem służy do nastaw, justowania i wykonywania
testów funkcji. Jasne LED-y alarmowe i zintegrowany sygnalizator audio powodują, iż detektor
ten staje się kompletnym systemem wykrywania gazów.

  

Wysokie koszty ochrony w strefach Ex sprawiają, że wbudowany przetwornik alarmowy obniża
je do minimum (brak dodatkowego okablowania). Dzięki dodatkowemu przekaźnikowi,
zewnętrzne źródła alarmu mogą zostać podłączone do detektora, co zapewnia nadzór np. nad
strefą Ex. Alarm gazowy może ostrzec pracowników i spowodować ich natychmiastową
ewakuację ze strefy zagrożenia.
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      Sensory typu smartInstalacja wymiennych sensorów typu smart poprzez ich wsunięcie zajmuje kilka sekund i jestniezwykle prosta. Ustawienia są dostępne bezpośrednio na klawiaturze detektora lub na pilocie(jednoosobowe justowanie).  Pilot RC2 (opcja)Niektóre gazy palne są lżejsze niż powietrze. Stąd, detektor zainstalowany pod sufitem,połączony z pilotem, może być obsługiwany z poziomu ziemi, co stanowi komfortowerozwiązanie. Z pomocą pilota, można kontrolować większą ilość transmiterów. Odczytwyświetlacza w pilocie jest zawsze identyczny z danymi transmitera. Dzięki temu inspekcja,przegląd techniczny i justowanie są uproszczone.    Wiarygodne pomiary i minimalne koszty eksploatacjiCela pomiarowa wespół z kompensacją temperatury zapewnia najwyższą dokładnośćpomiarową. Niskie wymagania konserwacyjne w połączeniu z wysoką żywotnością czujnikaoznacza niewielkie koszty eksploatacji. Dzięki unowocześnieniu technologii budowy sensorów izastosowaniu szczególnego efektu „komina” w konstrukcji urządzenia, detektor CC28 dlagazów palnych, należy do najszybciej reagujących na świecie. W konsekwencji mamy dodyspozycji więcej sekund na podjęcie decyzji w kwestii działań zaradczych.    Opcje urządzenia        -  CC28 D z dużym wyświetlaczem przeznaczonym do ekspozycji aktualnej koncentracjigazu.       -  CC28 detektor bazowy bez wyświetlacza. W elastycznym połączeniu z centralą, CC28 wewszystkich wariantach, daje doskonałe możliwości wykrycia gazów palnych, czegokonsekwencją jest tani, szybki i niezawodny monitoring.       www.gfg.pl    
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