GAS-Mate

™

Localizador de vazamentos

ALTA SENSIBILIDADE E BAIXO CUSTO
Para uma detecção de vazamentos econômica e
F E AT U R E S AT A G L A N C E

com alta qualidade use o GAS-Mate. Perfeito para
detecção em aplicações residenciais ou industriais

"

sensível a 5 ppm para metano (metade do concorrente mais próximo)

"

Também detecta Gás natural, propano, butano,
ciclopentano, etano, etanol, isobutano e
amonia

"

Sinal sonoro e luminoso (LED) indica a intensidade do vazamento

"

Sensibilidade ajustável para uma rápida busca

"

O sistema de auto zero ignora as contaminações
de gás nas áreas de localização de vazamento.

"

Pequena sonda e sensor permite a detecção em
locais de difícil acesso

"

Trabalha continuamente com 2 pilhas alcalinas
tipo D por 60 horas.

tais como: aquecedores a gás Natural ou GLP
queimadores ou linhas de gás.
GAS-Mate usa a mais alta tecnologia para a detecção
hidrocarbonetos e outros gases com a metade da
sensibilidade dos modelos concorrentes.
Como se pode ver, GAS-Mate é um instrumento preciso. Com sua construção reforçada, protegida contra
impactos, GAS-Mate está a prova para o uso diário.
Por isso a garantia do GAS-Mate é aumentada do
padrão de um ano para dois anos por defeitos de
fabricação.

" 2 anos de garantia

ESPECIFICAÇÕES
Incluso:

Sensor,duas pillhas alcalinas tipo D e maleta em plástico
reforçado

Sensibilidade a Metano

5 ppm

Ajustes

3 posições de switch (off/high sensitivity/adjustable sensitivity);
e um segundo ajuste de sensibilidade gradual

Alimentação

2 pillhas alcalinas (1.5-volt) (use Duracell ® MN1300
para manter a aprovação de intrinsicamente seguro)

Vida das pilhas

60 hours

Probe

Chrome-plated flexible metal, approx. 17" (43 cm) long

Alarm indicators

Variable flashing yellow LED and audible tick rate dependent
on gas concentration

Dimensões

8.8" x 2" x 3"
(22.4 cm x 5.1 cm x 7.6 cm)

Peso com as pilhas

1.54 lbs. (700 gm.)

temp. de operação

32ºF –113ºF (0ºC – 45ºC)

Temp de armazenagem 14ºF –140ºF (-10ºC – 60ºC)
Certificações

CE UL913 Class I, Division I, Group A, B, C and D, Met
Laboratories Listing #E112145

GAS-Mate / ACCESSORIES
GAS-Mate

706-600-G1

Sensor

706-700-G1

Maleta

706-701-G1

