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ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΦΟΡΗΤΟΥ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΤΟΞΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ  

ISC-OLDHAM GASBADGE PLUS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Κατασκευαστής: ISC Oldham – 1001 Oakdale Rd, Oakdale PA, 15071-1500 ΗΠΑ, ZI 

EST - BP417- rue Orfila - 62 027 ARRAS cedex - Γαλλία 
 
Τύπος: GasBadge Plus 
 
Τεχνική περιγραφή 
 
Νέος υπερσύγχρονος ηλεκτρονικός φορητός ανιχνευτής τοξικών αερίων GasBadge Plus, 
διάρκειας ζωής 2 ετών χωρίς συντήρηση ή έλεγχο από το χρήστη, κατασκευασµένος 
σύµφωνα µε τα αυστηρότερα πρότυπα για την ασφάλεια εργασίας. Μικρού µεγέθους και βάρους 
(72 gr µόνον), η συσκευή  GasBadge PLUS µπορεί να τοποθετηθεί άνετα πάνω στον εργαζόµενο 
µε ειδικά κλιπς και γίνεται εύκολα ένα εξαιρετικά αξιόπιστο monitor για τον εντοπισµό τυχόν 
επικίνδυνων συγκεντρώσεων οξυγόνου και άλλων τεσσάρων τοξικών αερίων.  
 
Οι βασικές τιµές µέτρησης STEL & TWA (οριακή και ανώτατη οριακή τιµή, για 15λεπτο και 8ωρο 
αντίστοιχα) καταχωρούνται στη µνήµη της συσκευής για τουλάχιστον ένα χρόνο µαζί µε την 
αυτόµατη αποθήκευση event-logger που καταγράφει τα τελευταία 15 συµβάντα συναγερµού. 
Το όργανο έρχεται µε προγραµµατισµένα κατώτατα και ανώτατα όρια συναγερµού για κάθε αέριο 
χωριστά, ενώ κι ο χρήστης µπορεί να προγραµµατίσει τα alarm όπως επιθυµεί. 
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Η συσκευή διαθέτει στιβαρό κέλυφος ανθεκτικό σε επιδράσεις ηλεκτροµαγνητικών πεδίων και 
αδιάβροχο. Επιπλέον πλαστικό περίβληµα προστατεύει τη συσκευή από κτυπήµατα και φθορά.  
Το όργανο διεξάγει αυτόµατα self test καθώς κι ο χρήστης ανά πάσα στιγµή µπορεί να 
ενεργοποιήσει αυτή την λειτουργία. Απλός χειρισµός µε 2 µόνο πλήκτρα που εξασφαλίζουν 
εύκολη πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες. 2 χρόνια εγγύηση. Πλήρες εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης 
και βασικής συντήρησης στα Αγγλικά. 
 
Τεχνικά χαρακτηριστικά 
 
Κέλυφος: Από polycarbonate, αδιάβροχο, εξαιρετικά στιβαρό µε πρόσθετο πλαστικό 

περίβληµα προστασίας  
 
∆ιαστάσεις: 81,3 mm x 48,3 mm x 27,9 mm 
 
Βάρος: 72 gr 
 
Αισθητήρια:  Kλίµακα ∆ιακριτικότητα Χρόνος απόκρισης t50 
O2:   0 – 30% 0,1% <6 sec 
Η2S:   0 – 500 ppm 0,1 ppm <15 sec 
CO:   0 – 1.500 ppm 1 ppm <10 sec 
SO2:  0 – 150 ppm 0,1 ppm <15 sec 
NO2:  0 – 150 ppm 0,1 ppm <15 sec 
Τα ανωτέρω αισθητήρια είναι ηλεκτροχηµικά 
 
Οθόνη: LCD φωτιζόµενη, µε γραφικά και άµεση ένδειξη της τιµής µέτρησης 
 Λειτουργία Go / No Go 
 
ΑLARMS: Όρια συναγερµού επιλεγόµενα από το χρήστη. Ένδειξη συναγερµού µε µεγάλα 

ψηφία, δυνατός ακουστικός (95 dB) συναγερµός και δόνηση συσκευής. 
 
Μπαταρία: Λιθίου, µη αλλασσόµενη, διάρκεια ζωής 2 ετών 
 
Event  
Logger:  Συνεχώς σε λειτουργία. Καταγράφει τους τελευταίους 15 συναγερµούς µε 

χρονοσφραγίδα πότε συνέβη, διάρκεια συναγερµού και µέγιστη τιµή. Παρουσίαση 
logger συναγερµών είτε µέσω Η/Υ ή µε απ ευθείας εκτύπωση σε εκτυπωτή. 

 
Θερµοκρασία: -40 έως +60 oC  
 
Yγρασία: 0-99% RH χωρίς συµπύκνωση 
 
Προστασία: ΙΡ 66/67 (water resistant) 
 
Αντιεκρηκτικά Πιστοποιητικά: CSA, Class I Div. 1 Group A,B,C,D; T4, ATEX Intrinsic Safety: Eex ia I/IIC T4 
Equipment Group and Category: II 2G; I M2, EMC: EN 50270, IEC: Ex ia IIC T4 κ.α.  
 
 
Τα τεχνικά χαρακτηριστικά ενδέχεται να αλλαχθούν από τον κατασκευαστή χωρίς προειδοποίηση. 
 
Χρόνος παράδοσης: 3 – 5 εβδοµάδες από παραγγελία 


