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SPLOŠNO

Merilnik 300 HC uporabljajte samo za  namen, za katerega je le ta namenjen – odkrivanje puščanja 
eksplozivnega plina na plinskih instalacijah.
S pomočjo senzorja na gibljivem vratu lahko dosežemo in kontroliramo tudi težko dostopna mesta.

Firma MRU potrjuje, da merilnik ustreza zahtevam predpisov 89/336/EWG in 73/23/EWG.

-uporabljajte samo predpisane baterije 
-merilnika ne uporabljajte v ali pod vodo
-merilnika ne uporabljajte v bližini odprtega ognja ali izvora toplote
-vsak padec ali udarec lahko poškoduje merilnik
-merilnika ne smemo uporabljati v okolju eksplozivnih mešanic koncentracije večje od  50% LEL 
(LEL= spodnja meja eksplozivnosti)

Detektor  300  HC je  mikroprocesorsko  upravljan  precizni  merilnik  s  štirimestnim  prikazom izmerjenih 
vrednosti. Z uporabo majhnih in tokovno varčnih SMD gradnikov so možne dolgotrajne in stabilne meritve.  
Priročna  velikost,  ergonomska  oblika  in  samo  230  gramov  teže  še  povečujejo  uporabno  območje 
detektorja.

Področja uporabe detektorja eksplozivnih plinov 300 HC:
-preizkus prosto položenih plinovodov
-kontrole v prostorih, kjer obstaja nevarnost prisotnosti gorljivih plinov
-kontrola jaškov in votlih mest na prisotnost eksplozivnih plinov
-preizkus plinskih postrojenj – sklopov na tesnost
-preizkus novozgrajenih plinovodov na netesnost…

 

IR vmesnik za MRU tiskalnik 55425

senzor

displej

tipka »GOR«
funkcijska tipka

tipka »dol«

predal za baterije (na zadnji strani)

Tipke:



Merilnik upravljamo s pomočjo tipk , F in  oziroma kombinacijami teh tipk.

Vklop/izklop:

Merilnik vedno vklopimo na svežem zraku brez prisotnosti drugih plinov!

Merilnik vklopimo s tipko F. Takoj po vklopu se za ca. 2 sekundi  na displeju prikažejo vsi segmenti.

Izklop merilnika: z istočasnim pritiskom na tipki      in  F.  

Če določen čas ne pritisnemo nobene tipke se merilnik avtomatsko izklopi. Čas avtomatskega izklopa je 
nastavljiv (t.out). Tovarniško je nastavljen na 0 sek.(OFF)

Ničelna točka:
Z istočasnim daljšim pritiskom tipk  in  lahko ponovno nastavimo ničelno točko merilnika. 
Pri tem mora biti merilnik na svežem zraku !

Enote:
S tipko  preklapljamo med enotami ppm / Vol. % in % LEL (LEL = spodnja eksplozijska meja). Prikaz je 
torej lahko v ppm ali Vol% ali % LEL.

Preklop med ppm in Vol% je avtomatski in odvisen od koncentracije.

Izbira prikaza

S tipko  preklapljamo med trenutno vrednostjo s prikazom tudi največje vrednosti, trenutno vrednostjo 
brez največje vrednosti in trenutno vrednostjo skupaj z zadnjo spominsko vrednostjo.

                                          trenutna in max.vrednost          trenutna vrednost

trenutna in spominska vrednost
Baterija:



Pri padcu napetosti baterije pod 2,25 V utripa napis BATT na displeju, pri padcu pod 2,15 V pa se prikaže 
napis BATT OFF in merilnik se samodejno izklopi.
Če se v primeru menjave baterije detektor 300HC noče vklopiti, vzemite baterije ponovno iz merilnika, 
počakajte ca. 10 min in jih ponovno vstavite. Merilnik se bo po ponovni vstavitvi baterij vklopil in začel s 
segrevanjem senzorja.

Funkcijski diagram (standardne funkcije):

S pritiskanjem na tipko F dosežemo naslednje funkcije merilnika:



Funkcijski diagram v memo meniju:

S pritiskanjem na tipko F dosežemo naslednje funkcije merilnika:



Funkcijski diagram v servisnem meniju:
S pritiskanjem na tipko F v servisnem meniju dosežemo naslednje funkcije merilnika:



Tehnični podatki:

300 HC
Merilno območje: 5-20.000 ppm  (0-40% LEL CH4)
Preobremenitev: 100.000 ppm 

Pozor: upoštevajte spodnjo eksplozijsko mejo (LEL) 
Odčitek: 1 ppm
Odzivnost: < 5 sek
Senzor: ogrevan senzor
Prikaz vrednosti: LCD displej
Izbira enote: preko tipkovnice med meritvijo
Pomnilnik: avtomatsko ali na izbrano pomnilniško mesto
Medij: eksplozivni plin v okoliškem zraku
Ničelna točka. ročno preko tipkovnice
Vmesnik: Infrardeči za tiskalnik MRU55425
Napajanje: 2x1,5 V alkalna baterija LR6 2700mAh ali NiCd/NIMH 

aku-baterija LR6, najmanj 1500mAh
Kapaciteta: ca. 8 ur
Delovna temperatura: +5 do + 40 °C
Temp.skladiščenja: -10 do + 50 °C
Mere: 84x139x24 mm (ŠxDxV)
Teža: ca.230g
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