
www.seton.eu

Tekniskt datablad

Multigasdetektor  - DGZP MULTI -

 A Symbolförklaring
• %LEL Brännbara gaser

• O
2
 Syre

• H
2
S Svavelväte

• CO Kolmonoxid

 A Produktbeskrivning
• Robust, kompakt (10,7 x 6 x 3,6 cm) och lätt (160 g) gasdetektor.
• Lättillgängliga funktioner som nås med en enda knapp.
• Alla mätvärden sparas i 16 timmar.
• Krokodilklämma i rostfritt stål.
• Stöttåligt hölje för tuffa industrimiljöer.
• Stor och lättavläst LCD-skärm som simultant visar koncentrationerna av O2, H2S, CO och 

brännbara gaser (0-100% LEG).
• Drivs med ett lithiumbatteri (autonomi: 12 timmar, laddningstid: 3 timmar).
• Ackustiskt larm 100 dB. Visuellt larm i form av en starkt blinkande ljussignal. Vibrationslarm för 

bullriga miljöer.
• Skärmen har en bakgrundsbelysning som aktiveras med en knapp eller automatiskt i 

nödsituationer.
• Fyra larmnivåer: (1) larm vid höga och låga koncentrationshalter för alla gaser, (2) larm vid 

nivågränsvärde och (3) takgränsvärde för H2S och CO samt (4) larm när koncentrationsnivåerna 
överstiger takgränsvärdet.

• Automatisk kalibrering.
• Kompatibel med test- och kalibreringsstationen MicroDock II.
• Sparar nivågränsvärden och takgränsvärden samt visar alla mätvärden på förfrågan.
• Autotest för alla funktioner.

• Mått: 10,8 x 6,0 x 2,7 cm
• Vikt: 160 g
• Brukstemperatur: -20°C till +58°C
• Fukttålighet: 0 till 95% luftfuktighet (utan kondensation)
• Larmfunktion: Visuell, ackustisk och vibrerande
• Autotest:  Visuellt och ackustiskt larm vid påstängning / sensorer och batteri 

under drift
• Autonomi: 12 timmar (genomsnitt)
• Tillvalsfunktioner:  Pip som anger att apparaten fungerar som den ska.

Låslarm.
Larm vid färdigutförd kalibrering.
”SAFE” visningsfunktion.
Flerspråkigt användargränssnitt.
Justering av mätkoncentrationer.
Justering av mätintervall.
Automatisk nollställning vid varje brukstillfälle.
Automatisk kalibrering av O2.
Personligt meddelande vid påstängning av apparaten

• Kapslingens skyddsklass: IP65/67

Produkten uppfyller EU-direktiv 89/336/EEG

ATEX     II 1 GT4
IECEx    Ex ia IIC T4
CE

Detta datablad utarbetades 10.03.2015 och ersätter alla tidigare utgåvor. 

All ovan nämnd information är såvitt vi vet korrekt vid det angivna datumet för revidering.
Informationen är avsedd som en vägledning och skall därmed inte anses vara någon slags garanti eller kvalitetsspecifi kation. 

Detta informationsblad befriar på intet sätt användaren från att skaffa kännedom om och tillämpa de bestämmelser som styr hans verksamhet.


